










জ্ঞান ও কল্ত 

৬৮৩৮০: বন্দ্যোপাধঠায় 
প্রণীত । 

ততীস্ম সংস্করণ ॥ 

এএজ্নৃগ ্হগ ভলীহ্হিত্ভী ৬৪৩৪ ছা 
৫৬ নং কলেজ ঠীট, কলিকাতা । 

৯৩২৮৮ 
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বিজ্ঞাপন । 

জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মনে যে সকল কথার উদয় হইয়াছিল 
তাহার কতকগুলি কিঞ্চিংশ্রেণিবন্ধ করিয়া এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম। 

তাহার অধিকাংশই পুরাতন কথা, তবে মধ্যে মধ্যে ছই একটি নুতন কথ! 

থাকিতে পারে, এবং কোন কোন স্থলে পুরাতন কথ! ও একটু নূতন আকারে 

প্রদর্শিত হইয়াছে । 

পুরাতন কথা এই ভাবিয়া! লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, তাহা! জনসমাজে কথায় 

পরিগৃহীত হইলেও এখনও ততদূর কার্ধ্যে পরিণত হয় নাই, অতএব তাহার 
পুনরুক্তি নিতান্ত নিপ্রয়োজন নহে। 

এই গ্রন্থোক্ত অনেকগুলি কথা লইয়া মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু সে 

সকল কথা মানবজীবনের উদ্দেশ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ, ও তাহার 

তত্বনির্য় অতীব বাঞ্চনীয়। এবং ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী বাক্তিগণ কর্তৃক 

তাহার আলোচন! হইলে সেই তত্বনির্ণয়ের বিশেষ সহায়ত! হইতে পারে, এরূপ 

আশা কর! যায়। 

এ পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলা আবশ্তক | প্রতিপান্ধ বিষয় 

সকল প্রয়োজনীয় হইলেও প্রায়ই যেরূপ নীরস, তাহাতে গ্রন্থের ভাষা! সরস 

হইলেই ভাল হইত। কিন্তু সরস হওয়া পরের কথা, সর্বত্র সরল হইয়াছে কি 

না, সন্দেহ। বাঙ্গালায় দর্শনবিজ্ঞানবিষয়ক প্রচলিত পরিভাষার অভাবই সেই 
সন্দেহের কারণ। অথচ আবার ষে সংস্কৃত ভাষা জগতে উচ্চ ও সুচ্্ পরমার্থ- 

চিন্তার অসামান্ত সহায়ত! করিয়াছে, তাহারই জোষ্ঠা কন্তা বঙগভাষ! যে, 

আমাদের কেবল নিশ্চিন্তঅবসরকালের কাব্যামোদদায়িনী নর্সথী হইবার 
যোগা।, কিন্তু গভীর চিন্তার সময়ে তত্বনির্ণয়ে আন্ুকুল্যবিধায়িনী সঙ্গিনী হইবার 
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অযোগা!, একথাও সঙ্গত বলিয়া! মনে হয় না। সেই বঙ্গভাষায় আমার বক্তব্য- 

বিষয়গুলি বিশদভাবে ব্যক্ত করিতে যথাসাধ্য ঘত্ব করিয়াছি । সে যত্ব যদি 

কোথাও নিক্ষল হইয়া থাকে তাহা আমার দোষে, বঙ্গভাষার দোষে নহে । 
এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনে ভ্রমসংশোধনের, এবং ইহার স্থানে স্থানে ভাষার 

বিশদতা! ও বিশুদ্ধতা সম্পাদনের, নিমিত্ত শ্রীযুক্ত পঙ্ডিত সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়ের 

নিকট আমি যথেষ্ট সাহাধ্য পাইয়াছি, ও তজ্জন্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা হ্বীকার 

করিতেছি। ইতি। 

নারিকেলডাঙ্গা, 
| প্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১৭ই পৌধ ১৩১৬ সাল। 

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন | 

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ 

প্রকাশিত হইল। ইছাতে স্থানে স্থানে ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন কর! হইয়াছে, 

তত্তি্ন অন্ত কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইতি। 

নারিকেলডাঙ্গা, ণ 
| প্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

২রা ল্যোষ্ঠ ১৩২০ সাল। 
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ভভ্ান্ন ও শি 1 

ভুক্সিন্ক। ৷ 

বিষয় পৃষ্ঠা 

তত্বজিজ্ঞানা ও উন্নতি কামনা মন্ৃষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। রা ১ 

জ্ঞানার্জন ও কর্মানুষ্ঠান মানবজীবনের প্রধান কার্য্য। ১০" ১ 

জ্ঞান ও কর্ম পরম্পরাপেক্ষি। রা ২ 

জ্ঞানের লক্ষ্য সত্য, কর্মের লক্ষ্য নীতি। সা ২ 

জ্ঞান ও কম সম্বন্ধে আলোচনার বিষয় । রঃ ২ 

আলোচনার প্রণালী, যুক্তিমূলক, শাস্ত্রমূলক, বা উভয়মূলক 

হইতে পারে। তন্মধো যুক্তিমূলক প্রণালীই এস্থলে উপযোগী । ৪ 

আলোচন! সংক্ষেপে হইবে। এ রি ৫ 

আলোচনার ভাষ|। 85 গু 

পরিভাষ! সম্বন্ধে স্মরণীয় কথা। ক ৬ 



গতম ভ্ভাগা £ 

ত্তান। 

উপক্রমণিকা। 

বিষয় 

জান জানার অবস্থ। ও জানিবার শক্তি ছুই অর্থবোধক । 

জ্ঞাত ও জ্রেয় উভয়ের মিলনই জ্ঞান। এই কথার ও এইরূপ 
অনেক কথার প্রমাণ অন্তরৃ্টি। 

এ গ্রন্থের প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয়। 

প্রথম অধ্যায়। 

তণাতা। 

ষেজানিতেছে সেই জ্ঞাত । আমি ও আমার স্তায় জীব জ্ঞাতা। 

জামি কে, কিরূপ ? অপর জীবগণ কে, কিরূপ? 

গ্রথনোক্ত প্রপ্রের আলোচন! আবশ্তক | *** 

উক্ত গ্রন্থের উত্তর অগ্রে আপনাকে জিজ্ঞান্ত,। পরে অন্তের 

দ্বার! পরীক্ষণীয়। 

এই পরীক্ষার গ্রয়োজনীরতা। 

উক্ত প্রশ্নের গ্রতি আত্মার উত্তর । আমি দেহ নহে দেহী। 

৯১ 

১ 

১৪ 

১৪ 

১৫ 
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বিষয় 

এ উত্তরের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয়। 

সেই সংশয়ের নিরাস। 

আত্মার স্বরূপ, উৎপত্তি, ও স্থিতি জ্ঞানগম্য না হইলেও 

বিশ্বাসগম্য | জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রভেদ । 

আত্ম। ব্রন্ধের অংশ। 

আত্মার উৎপত্তি ও স্থিতির কাল সম্বন্ধে নানা মত। ৮০০ 

জ্ঞাতার স্বরূপ ও উৎপত্তিনির্ণয় দুরূহ হইলেও জ্ঞাতার শক্তি বা 

ক্রিয়! নির্ণয় সহজ। 

আত্মার ক্রিয়! ত্রিবিধ, জানা, অনুভব করা কার্য করা। 

তত্ব জানিবার উপায় অস্তরিস্ত্রিয় ও বহিরিন্ট্রিয়। 

এবং স্মৃতি, কল্পনা, অনুমান । 

অন্ভুভব জ্ঞাতার স্থখহংথ জানা । 

চেষ্টা বা কাধ্য জ্ঞাতার ক্রিম, তাহ! কর্ম বিভাগের বিষয় 

আত্মার স্বতন্ত্রতাবোধ ব্রন্ষের স্বতন্ত্রতার অস্ফুট বিকাশ। 

স্বার্থত্াগে আনন্দ আম্মার ও ব্রদ্দের একত্বের প্রমাণ । 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
তেন । 

যাহ! জান! যায় বা! জানিতে আকাঙ্কা হয় তাছাই জ্ঞেয় 

অপুর্ণ জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় পৃথকৃ। 

জ্ঞেয় দ্বিবিধ-_আত্মা ও অনাস্থা 

জ্ঞেযত্ব পদার্থের অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে। 

১৫ 

১৩ 

১৪ 

সঙ 

১ 

২৩ 

৮৬৬ 

৩ 

২৪ 

২৪ 

২৪ 

২৫ 

২৫ 

১] 

১৪ 

২৮ 

৮ 
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বিষয় 

কিন্তু ইহা অতি আশ্চর্য্য লক্ষণ । টি 

জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় কি জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতা, অর্থাৎ আমা হইতে 

জগৎ কি জগৎ হইতে আমি £ 

অভিব্যক্তিবাদ কতদূর সঙ্গত। 

জগৎবিষয়ক জ্ঞান ভ্রান্ত কি প্ররূত ? 

তাহা অপূর্ণ তাদোষবিশিষ্ট বটে কিন্তু একেবারে ভ্রান্ত নহে । 

তবে অপূর্ণতা দোষ নান! ভ্রমের মূল হইতে পারে। দৃষ্টান্ত, 

আকাশমগুল ও পরমাণু । 
জ্ঞেপ্স জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয্মমাধীন। সা 

দেশ ও কাল কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে, তাহা জ্ঞেয়্ 

বিষয়। 

কাধ্যকারণসম্বন্ধও জ্ঞেয় বিষয় । 

ত্রিগুণতত্ব। 

জ্ঞের বা পদার্থের প্রকারনির্ণয়। 

তৃতীয় অধ্যায় 
গপ । 

অন্তর্জগৎ প্রত্যেক জ্ঞাতার ভিন্ন । 

অন্তর্জগৎবিষয়ক জ্ঞানের নাম সংজ্ঞা । 

এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলে অন্ত বিষয়ের সংজ্ঞা থাকে ন! 

এ নিয়ম হিতকর । 

সংজ্ঞার বাহিরেও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত। 

পৃষ্টা 

৮ 

৪ 

৩৬ 

৩১ 

৩১ 

৩৪ 

৩৫ 

৩৬ 

৩৭ 

৪১ 

৪১ 

৪১ 

৪২ 

৪২ 
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বিষয় 

প্রথমে আত্মজ্ঞান ও আত্ম অনাত্মার ভেদ জ্ঞান জন্মে । 

পরে অন্তরের শক্তি ব! ক্রিয়া! ও বাহিরের বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে 

জ্ঞান জন্মে। 

অন্তর্জগতের ক্রিয়াদি কাহার ?-_ আত্মার ৷ 

বহির্জগৎ সংশ্রবে অস্তর্জগতের ক্রিয়ায় অগ্রেই ইন্দরিয়স্ফুরণ | 

ইন্দরিয়স্ফুরণ দ্বার! প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। 
অন্তর্জগতের অন্তান্ত ক্রিয়।-__স্মরণ, কল্পনা, অনুমান, অন্থভব, চেষ্টা । 

আত্মার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে একথা বল! কতদূর সঙ্গত। 

স্বৃতি। 

১। স্থতির বিষয় কি কি। 

২। স্মৃতির কাধ্য কিরূপে হয়। ঠা, 

৩। স্মৃতির কারা কি কি নিয়মাধীন। ৮৮০ 

৪। স্মতির হাসবৃদ্ধি কিসে হয়। 

কল্পনা । 

১। কল্পনার বিষয়। 

২। কল্পনার নিয়ম । 

বুদ্ধি। 

বুদ্ধির কাগ্য--১, জ্ঞাতবিষয় শ্রেণিবন্ধকরণ, ২, জ্ঞাতবিষয় হইতে 

নূতন তত্বনিরূপণ। 

জ্ঞাতবিষয় শ্রেণিবন্ধ করণ 

বস্তর জাতিবিভাগ । 

জাতি বস্ত কি কেবল নামমাত্র । রি 

নাম শব বা ভাষা! চিন্তার সহায়, কিন্তু চিন্তার অনন্ত উপায় নহে। 

ভাষার স্থষ্টি কিরূপে হইল ? 
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4৩০ 

বিষয় 

ভাষার কার্য্য। 

শ্রেণিবিভাগের নিয়ম। 

জ্ঞাতবিষয় হইতে নৃতন বিষয় নিরূপণ । 

সামান্তানুমান ও ৰিশেষান্ুমান। 

অনুমান সম্বন্ধীয় স্্রণীয় কথা। 

স্বতঃসিদ্ধতত্ব-_নির্ব্বিকল্ন জ্ঞান ও সবিকল্প জ্ঞান। রে 

জ্ঞান কোথাও নির্বিকল্প এবং কোথাও সবিকল্প হওয়ার কারণ কি? 

অন্ুুমিতির নিয়ম। 

বুদ্ধির আর একবিধ কার্ধ্য__-কর্তব্যাকব্যনির্ণয় ৷ 

অন্ুভব। 

স্বার্থপর ভাব ও পরার্থপর ভাব। 

ষড়রিপু। 
স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধ ও মিলন । 

স্ুখহ্ঃখ। 

ইচ্ছা! । 

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত, প্রেয়: ও শ্রেয়ঃ | 

নিবৃত্তিমার্গগামীর প্রাধান্ত । রর 

ভালমন্দ উত্তয়বিধগুণের সামঞ্জন্ত মন্তুষ্ের পূর্ণতার লক্ষণ, এ কথা 
কতদূর সত্য ? 

প্রযত্ব বা চেষ্টা । রা 

প্রযত্ব বা চেষ্টায় মনুষ্য স্বতন্ত্রকি পরতন্্ব এ বিষয়ে অনেক মতভেদ । 

কর্তা স্বতন্ত্র নহে। রত 

কর্তার প্রকৃতি পরতন্ত্রভাবাদ ধর্মের বাধাজনক নহে। 
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চতুর্থ অধ্যায়। 

বহিভঞ্গত | 

বিষয় 

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় । 

১। বহির্জগৎ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রকৃত কি না। 

সে জ্ঞান ইন্দ্রিযসাপেক্ষ, তাহা স্বরূপ জ্ঞান নছে। 

কিন্তু সে জ্ঞান মিথ্য! নহে । 

বহিজ্গতের উপাদান । র্ 

তৎসম্বদ্ধে নান! মত। 

বহির্জগতের জ্ঞান ও জ্রেয় বস্তর শ্বরূপের সম্বন্ধ । 

২। বহির্জগতের বিষয় সকলের শ্রেণিবিভাগ। 

৩। বহিজ্গত্তের বিষয়সম্বন্ধে দুই একটি বিশেষ কথা । 

বহির্ঞগতের জড়বস্ত মূলে একবিধ কি নানাবিধ পদার্থে গঠিত? ... 
বহির্জগতের জড়বস্তর ক্রিয়া! মূলে একবিধ কি নানাবিধ ? 

ইথারের গতি জড়জগতের বস্তর ও ক্রিয়ার মূল। 

গতির কারণ শক্তি শক্তির মূল চৈতন্যের ইচ্ছা। 

জীবজগতের ক্রিয়া! । 

ক্রমবিকাশ ঝ1 বিবর্তবাদ । 

জীবজগতে রক্রিয়া--মজ্ঞান ও সজ্ঞান। 

জগতের গতি ও স্থিতির আবর্ততন। 

জগতের শুভাগুভের অস্তিত্ব। ৫ 
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বিষয় 

জগতে অণগ্ুভ কেন? 

অঞ্জভের পরিপাম কি? 

অস্তভের প্রতিকার আছে কি ন!? 

পঞ্চম অধ্যায় । 

ত্তান্েেল্ সীীষ্মা1। 

অন্ত ষ্টির শক্তি সীমাবন্ধ। 

চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তিও তদ্রপ। 

কি ও কেন? এই ছুই প্রশ্রের উত্তর । 

বন্তর ব। বিষয়ের স্বব্মপজ্ঞান অসম্পূর্ণ কিন্তু অযথা নহে। 

কারণজ্ঞান অধিকতর অসম্পূর্ণ । 

মনোনিবেশ ও বিজ্ঞানচর্চাদ্বার| জ্ঞানের সীমা বদ্ধিত হয় । 

স্বরূপ ও কারণনির্ণয় কঠিন, নিয়মনির্ণয় অপেক্ষান্কৃত সহজ । 

ষষ্ঠ অধ্যায় । 

তন্তান্নলাভেল্স ডপাম্ | 

জ্ঞানলাভার্থে শিক্ষা ও অনুশীলন আবশ্তক । 

শ্শিক্ষ]। 
শ্পিক্ষাল ্িজ্বস্ত্» বিদ্কার শ্রেণিবিভাগ। 
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বিষয় পৃষ্ঠা 

. শারীরিক শিক্ষা । নন ১২৮ 

পরিচ্ছদ । রঃ ১৩০ 

ব্যায়াম । রি ১৩৪ 

নিদ্রা ও বিশ্রাম । রি ১৩২ 

শারীরিক শিক্ষার আবশ্যকতা ৷ ০০ ১৩৩১১৩৪ 

মানসিক শিক্ষা । রর ১৩৪ 

নৈতিক শিক্ষা । ০১ ১৩৫,১৩৬ 

আত্মবিজ্ঞান। হা ১৩৮ 

গণিত । রি ১৩৯ 

মনোবিজ্ঞান । রি ১৩৯ 

| জড়বিজ্ঞান। রি ১৪৪ 

জীববিজ্ঞান । 2 ১৪১ 

নৈতিকবিজ্ঞান, ভাষা । ও ১৪৩ 

সাহিত্য ও শিল্প। টহ ১৪৩ 

ইতিহাস। রর ১৪৪ 

সমাজনীতি। টু ১৪৪ 

অর্থনীতি । ১৪৫ 

রাজনীতি । রা ১৪৬ 

ধন্মনীতি ৷ | রটে ১৪৭ 

স্পি্ষান্র প্রপাজ্লী। ্ ১৮১৪৮ 

তাহ! ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করূপ ছিল। রা ১৪৯ 

শিক্ষাপ্রণালীর কতিপয় নিয়ম । ১৫১ 

১। শিক্ষার উদ্দোশ্ত শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ও র্ঝাঙ্গীণ 

উৎকর্ষসাধন। িউ ১৫২ 



১৭. 

বিষয় 

পরম্পর বিরোধস্থলে জ্ঞান অপেক্ষ/! উৎকর্ষসাধনের অধিক 

প্রয়োজন। 

২। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সর্ধাঙ্গীণ উৎকর্ষ কি? 

প্রয়োজনীয় জ্ঞান দ্বিবিধ, সাধারণ জ্ঞান, যথা, ভাষা, গণিত, 

ভূবৃত্বন্ত, ইতিহাস, দেহতত্ব, মনোবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, 

ও ধর্ম্মনীতিবিষয়ক জ্ঞান । 

বিশেষ জ্ঞান, যথা, শিক্ষার্থীর অবলম্বিত ব্যবসায়সংস্যষ্ট বিষয়ের 

জ্ঞান। 

সর্ধাঙ্গীণ উৎকর্ষ। 

৩। শিক্ষা যথাযোগ্য স্থখকর করা উচিত। 

৪। শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে শিক্ষা দেওয়! উচিত। 

৫। যাহ শিখান যায় ভালরূপে শিথান উচিত । 

৬। সকল কাধ্যই যথানিয়মে ও যথাসময়ে করিবার শিক্ষা 

আবশ্তক। 

৭| ভ্রম ঘটিলে তৎক্ষণাৎ সংশোধন আবশ্টাক। 

৮। শিক্ষার্থীর আত্মসংষম আবশ্তক। রর 

৯1 শিক্ষা প্রথমে বাচনিক ও শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় হওয়া 

আবম্তাক। টড 

ক্রমশঃ পঠন ও লিখন শিক্ষা । সঙ্গে সঙ্গে কিঞিৎ রেখাগণিত 

শিখান উচিত। , 

১৪। ভাষা ও রচনা শিক্ষার বিশেষ নিয়ম,__অপ্রচলিত 

ভাষাশিক্ষার্থে কাব্য ও ব্যাকরণ পাঠ, প্রচলিত ভাষাশিক্ষার্থে 

সেই সঙ্গে কথোপকথন প্রণালী অবলম্বনীয়। 

রচনাপ্রণালী ছিবিধ-__সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক । 
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১/৩ 

বিষয় পৃ! 
১১। জাতীয়শিক্ষা---শিক্ষা! প্রথম স্তরে জাতীয় ভাষায় জাতীয় 

আদর্শান্ুসারে চল! উচিত, পরে নানাভাষায ও 

সার্বভৌমিক ভাবে চলিবে । *** ১৭৮ 

শ্পিক্কষান্ ভগক্ি নে । ৪৪৪ ১৮৩ 

১। শিক্ষক ও তাহার লক্ষণ । ০০ ১৮৬ 

শারীরিক গুণ__ স্পষ্ট ও উচ্চ স্বর, সুক্ষদৃষ্টি, তীব্রশ্রবণশক্তি। "** ১৮০ 

মানপিক ও 'মাধ্যাত্মিক গুণ-_ধীরবুদ্ধি। *০* ১৮০ 

নানাশাস্ত্রে দৃষ্টি ও কোন এক শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, এবং 
জ্ঞানের সীম! বিস্তার নিমিত্ত আগ্রহ । টি ১০১ 

শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা । ৮০, ১৮১ 

সহিষ্ণুতা ও পবিভ্রতা। *** ১৮১ 

শিক্ষাকার্য্যের প্রতি ও শিক্ষার্থীর প্রতি অনুরাগ । ১০ ১৮১১১৮২ 

ছাত্রের সহিত সহানুভূতি আবশ্বক । *** ১৮২ 

মহম্মদের গল । 5 ১৮৩ 

শিক্ষা! ও শাসনের প্রভেদ । চি ১৮৩ 

২। বিস্তালয়। 82 ১৮৪ 

তৎসম্বন্ধে নিয়ম । 2 ১৮৪ 

ছাত্রনিবাস। ০০০ ১৮৪ 

-৩। বিশ্বৰিস্ভালয়। রি ১৮ 

৪1 পুস্তক। দি রঃ ১৮৭ 

পাঠাপুস্তকের প্রয়োজনীয় গুণ। ০৯০ ১৮৭ 

অন্য পুস্তকের দোষগুণ । ন্ ১৮৮ 

€। পুস্তকালয়। | ঠা ১৯৫ 

1 যম্ত্রালক৭ 6৪৪ ৮ ১৪৬ 

খ 



১৪৮৪৩ 

বিষয় 

৭। পরীক্ষা । 

অন্যুস্পালন্ন। 
অনুশীলন । 

অনুশীলনের উদ্দেশ নানাবিধ, তন্মধ্যে কএকটির উল্লেখ । 

১। স্থৃতিশক্তি বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন । 

২। ভাষ! শিক্ষার প্রশস্ত উপায় উদ্ভাবন। 

৩। শাস্ত্রের তত্ব সরল প্রমাণ দ্বার! প্রতিপন্ন করিবার চেষ্ট?। 

৪। কবিরাজী ও হকিমী ওষধ পরীক্ষা । 

৫ দ্ডিতের সংশোধন নিমিত্ত চেষ্টা। 

নগ্তম অধ্যায়। 

তন্তানলা তক উদ্দেশ্য | 

জানলাভের উদ্দেস্ু | 

£খনিবৃত্তি 'ও সুখবৃদ্ধি। 

জানলাভের ফল। 

১। তজ্জনিত আনন্দলাভ। 

২। ছুঃখের কারণনির্দেশ ও নিবারণের উপায় উদ্ভতাবন। 

৩। অনিবার্ধ্য হঃখের অন্ত বৃথা নিবারণ চেষ্টা ও অন্থতাপ নিবৃতি। 

৪। সাংসারিক স্থখছঃখের অনিত্যতাবোধে শান্তিলাভ। 

র্যানলাভ জনিত আনন্দান্থুভবের বাধা, শিক্ষাবিভ্রাট, পরীক্ষাবিভ্রাট, 
, “ উদ্দেহ বিপর্ধযয়। 

পৃষ্টা 
, পর 

১৯৭ 

১৯৭ 

১৪৮ 

১৯৮ 

১৯৪৯ 

২০ 

২৬০ 

২০১ 



১৩/৩ 

বিষয় 

জ্ঞানালাভ দ্বার ছুঃখের কারণ নির্দিষ্ট হুইয়াও তাহার নিবারণ 

নিমিত্ত চেষ্টার বাধা অসাধু বৃত্তির উত্তেজন। | 

দৃষ্টান্ত মাদক সেবন 

নৃতন অভাবসথষ্টি সুখের কারণ নহে। 
জ্ঞানবৃদ্ধির ফল অগ্ডভ নিবারণ, কিন্তু কখন কখন তথ্বিপরীত ধটে। | 

কুগ্রস্থ প্রচার । 

উচ্ছ লতা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব । 

জাতীয় বিবাদ-_ুদ্ধ। 

জীবনসংগ্রামকে জীবনসধ্যে পরিণত করা জ্ঞানলাঁভের একটি বট | 

স্বার্থ ও পরার্থের সাষঞ্জন্ত সেই উদ্দেশ সাধনের উপায় । 

প্রকৃত স্বার্থ পরার্থের বিরুদ্ধ নহে। 

জ্ঞান ইহলোক ও পরলোক উতয়দিকেই দৃষ্টি রাখিতে বলে। 

ইহছলোকের ভিতর দিয্লাই পরলোকের পথ । 

২১৪ 

২১৫ 

২১৮ 

২২১ 

১৬৬ 

২২ 

২২৩ 

৩ 



ভ্বিভীল্ল ভাগ । 
ব্ক্দ । 

উপক্রমণিক। | 

বিষয় 

জ্ঞান ও কর্ম অসম্বদ্ধ নহে--একের কথায় অন্তের কথা আইসে 

এই ভাগে আলোচা বিষয় । ূ 

প্রথম অধ্যায় । 
কতাল্ স্রতন্ত্রত আছে কি না 

কার্যাক্াত্রণ সম্মহ্ধ কিল । 

রে এ আছে কি না, এই প্রশ্ন অনাবশ্ঠক নহে। 

আলোচনার টিন পুর্বে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ তাহার 

কার্ধ্যকারণ সন্বন্ধের মূলতত্ব। 

কর্তার হ্বতন্্ত। আছে কি না? 

অন্বতন্ত্রতাবাদের অনুকূল যুক্তি। 

গাহার বিরুদ্ধে আপত্তি। 

তাহার খগডন। 

পৃষ্টা 

২৫ 

২৭ 

২২৮ 

২৩১ 

২৩৩ 

২৩৩ 

২৩৪ 

২৩৪ 



১1৮9 

বিষয় 

আর একটি আপতি। 
তাহার খগ্ডন। 

কম্মাকর্ম্মের ফলাফল ভোগ পুরফার বা দণ্ড নহে, কর্তার নি 

সংশোধনের উপার। 

অস্থতন্ত্রতাবাদ সৎকর্ম প্রবৃত্তি ও অসৎকর্ম্ে নিবৃত্তির হাস করে না। 
অনৃষ্ট ও পুরুষকার। 

পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও দেহুবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ভিন্ন পুর্ণ স্বতন্ত্রতা 
লাভ হয়না! । 

অস্বতন্ত্রতাবাদের স্থুল মর্ব। 

চেষ্ট! ব! প্রযত্ব। 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 
স্তন ভান লক্ষণ। 

কণ্তব্যতার লক্ষণ আলোচনার প্রয়োজন । 

কর্তব্যতার লক্ষণ কি তদ্বিযয়ে অনেক মতামত আছে। 

সুথবাদ। 

ছিতবাদ। 

প্রবৃতিবাদ । 

নিবৃতিবাদ। 

সামঞ্জহবাদ। 

হাররাদ। 

২৩ 

২৩৬ 

২৩৭ 

২৩৯ 

২৪১ 

২৪২ 

২৪৩ 

৪৫ 

২৪ 

২৪৬ 

৪৭ 

৪৭ 

২৪৮ 

২৪৯ 



১%* 

বিষয় 

সহানুতৃতিবাদ। 
্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ, নামগ্রন্তবাদ, স্তায়বাদ, ইহার মধ্যে কোন 

মত যুক্তিসিদ্ধ? 

স্তায়বাদই যুক্তিসিদ্ধ। 

কর্তব্যত। নির্ণয়ের সাধারণ বিধান । 

স্থখকারিতা কর্তব্তার অনিশ্চিত লক্ষণ। 

হিতকারিতা অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য । 

নিবৃত্তিমার্গান্ুসারিত। অধিকতর নির্ভরযোগ্য । 

স্বার্থপরার্থের সামগ্জস্তকারিত! আরও অধিকতর নির্ভরযোগ্য । 

ন্ায়ানুসারিতাই কর্তব্যতার নিশ্চিত লক্ষণ। 

স্কট স্থলে কর্তবাযত| নির্ণয়। 

১। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ। 

ক্ষমাশীলতা ভীরুত! নহে। 

২। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ। 

৩। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ। 

৪। পরহ্িতার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ। 

কর্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য নিরপণ। 

নিবৃত্তিমার্গমুখ বা৷ পরার্থসেবি কর্তব্য প্রবৃত্িমার্গমুখ বা ্বার্সি 

কর্তব্যাপেক্ষ! প্রবল, তুল্য শ্রেণির কর্তব্য মধ্যে অধিকতর 

হিতকর কর্তব্য পালনীয় । 

২৪৪ 

২৪৯ 
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তৃতীয় অধ্যায় । 
পাল্লিবাত্িক্ষ নীতিস্িদ্ধ ক্স । 

বিষয় 

মানুষের পরম্পর সম্বন্ধ নানাবিধ । 

পারিবারিক সম্বন্ধ সকল সম্বন্ধের মূল। 

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। 

১। হিবলাহ। 

বিবাহসম্বন্ধ নানারূপ। 

তাহা কিরূপ হওয়া উচিত। 

বিবাহসম্বন্ধের উৎপত্তি পক্ষদিগের ইচ্ছাধীন। 

তাহাদের অভিভাবকের ইচ্ছাধীন হওয়! উচিত কি ন!? 

বালাবিবান্চ উচিত কি না? 

বাল্যবিবাহের প্রতিকূল যুক্তি। 

অল্পবয়সে বিবাহের অনুকূল যুক্তি । 

বিবাহকাল সম্বন্ধে স্থূলসিদ্ধান্ত। 

পাত্রপাত্রীনির্বাচন কে করিবে, ও কি দেখিয়! ? 

বহুবিবাহ অবিহিত । 

বিবাঙ্কের সমারোহ । 

বিবাহ্ছসম্বন্ধের স্কিতিকাল ও কর্তব্যতা । 

স্ত্রীকে সম্মান কর! । 

স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়!। 

স্ত্রীকে নাধ্যমত সুখস্বচ্ছদে' রাখ, কিন্তু বিলাসপ্রিয় না কর! । 
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বিষয় 

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য, অকৃত্রিম প্রেম অবিচলিত ভক্তি । 

বিবাহসন্বন্ধের নিবৃত্তি । 

ইচ্ছামত হওয়া অনুচিত । রন 

যথেষ্ট কারণে হওয়া নানাদেশে বিধিসিদ্ধ, কিন্তু তাহ] উচ্চাদর্শ নহে । 

এক পক্ষের মৃত্যুতেও বিবাহবন্ধন ছিন্ন হওয়! বিবাহের উচ্চাদর্শ নহে । 
চিরবৈধব্য বিধবাজীবনের উচ্চাদশ। 

বিধবাবিবাহের প্রথার অন্থুকুল ও প্রতিকূল যুক্তি। 

»। প্পুভ্রকন্যান্ল প্রতি কতুব্যতি] | 
প্রথমতঃ তাহাদের শরীরপালন। 

দাসদ্াসীর উপর নির্ভর অকর্তব্য | 

রোগে চিকিৎস! ও সেবা । 

দ্বিতারতঃ তাহাদের শিক্ষা । 

শিক্ষা ্রিবিধ, শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক | 

শারীরিক শিক্ষা । 

মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ববে বল! হইয়াছে । 
আধ্যাত্মিক শিক্ষা, নীতিশিক্ষ]। রর 

পুত্রকন্তার নীতিশিক্ষার্থ পিতামাতার প্রথম কর্তব্য, দৃষ্টান্ত স্বরূপে 

পবিভ্রভাবে নিজ নিজ জীবন যাপন। রি 

তাহাদের দ্বিতীয় কর্তব্য দোষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার সংশোধন । 

তৃতীয় কর্তব্য কয়েকটি প্রধান প্রধান নৈতিকতত্ব বুঝাইয়৷ দেওয়া। 

১। দেহ অপেক্ষা আত্মা বড়। 

২। স্বার্থ অপেক্ষা! পরার্থ বড়। 

৩। নিজের দোষ নিজে দেখ! ও সহজে স্বীকার কর! উচিত । 

৪1 পরের দোষ ক্ষমা কর! ভাল। 
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১৪৮৪ 

বিষয় ৃ 

৫ | অন্তের অন্যায় ব্যবহারে বিরক্ত না হুইয়৷ তাহার কারণ 

নিরাকরণে চেষ্টা কর! উচিত। অর্থাৎ জগতের সহিত 

সখ্যভাব সংস্থাপন উচিত। 

৬। জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য দৈহিক স্থুখ নহে, নি 

উন্নতি । ও 

৭। প্রত্যহ দিনাস্তে নিজকর্ম্মের দোষ গুণের হিসাব করা উচিত। 

ধর্মশিক্ষা ৷ 

পুত্রকন্তার বিবাহ । *** 

পুত্রকন্তার ভরণপোষণ ও অপর কর্তব্যপালন নিমিত্ত অর্থসঞ্চয়। 

৩। শ্পিতান্মাতান্র প্রর্তি সত ব্যতা। 

অল্লবয়সে পিতামাতার ধন্ধ ত্যাগ করিয়া অন্তধর্গ্রহণ পুত্র 

কন্তার পক্ষে অবিধি। 

৪.) ভণ্তাতিবন্ধু আছি স্রজ্বনননর্পেজ রি 
হ্ব5ত্ড জ্যজ্ত। ৪৫৪ 

চতুর্থ অধ্যায় । 
সাস্মাজিক্কম্ীতি স্নিক্. ক্কঙ্্। 

সমাজবন্ধনের মুল। *০* 

সামাজিকনীতি নির্ণাত হইলেই সেই নীতিসিদ্ধ কর্্মও 

নির্ণাত হইবে । 

সমাজনীতি। 

৩৩৪৯ 

৩৪৯ 



১1০৩ 

বিষয় 

সাধারণ সমাঞনীতি ৷ 

১। গুরুতর অনিষ্ট নিবারণার্থ ভিন্ন অনিষ্টকর কাধ্য নিসিদ্ধ | ... 

২। নিজের ন্তাধাহিতসাধনে অন্তের অহিত হইলে তাহাতে 

আপত্তি অকত্তব্য। রি 

৩। যতক্ষণ অন্তের অনিষ্ট না হয় ততক্ষণ সকলেই চার 

চলিতে পারে। -*, 

৪1 বাকা ব! কাধ্যদ্বারা অন্ঠের মনে যে আশা উৎপন্ন করা 

বায় তাহার পুরণ কর্তব্য । 

৫।| সামাজিক কাধ্য অধিকাংশ ব্যক্তির মতান্ুযায়ি হওয়া 

কর্তব্য । 

বিশেষ সমাজনীতি । পু 

সমাজের শ্রেণিবিভাগ সমাজস্যট্টি হইবার নিয়মভেদদে দ্বিবিধ, 

ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত ও স্বতঃ প্রতিষ্ঠিত। 

উদ্দেস্টভেদে তাহ। নানাবিধ । 

আলোচ্য বিষয়। 

১। জাত্জীম্ব সহ্মাজ ও ভাহাল্ল শীতি । 

হিন্দুসমাজে জাতিভেদ। 
জাতিভেদ কতদূর রহিত করা যাইতে পারে । 
হিন্দুমুদলমানের বিবাদ । *০* 

ু। এপ্রত্তিবাহ্নিসহ্নাজ ও অভাহাল্ল নীতি । 

২৩। এ্রন্ঘুন্পাবন্মি সম্পাজ ও তভাহাল্ল 

সীতি। 

১ রিজিয়া জা 

৩৪১ 

৩৪১ 

৩৪৭ 

৩৪৮ 

৩৪৮ 

৩৪৯ 

৬৩৪৯ 

৩৩৫০ 

৩৫৬ 

৩৫৩ 

৩৫৪ 

৩৫৩৬ 

৩৫৭ 

৩৬১ 
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4 বিষয় পৃষ্ঠা 

| তণ্তানান্ুশ্ীতন্নসম্মাজ ও৪ তাহা নীতি । ৩৬৩. 

সমিতিসংক্রান্ত পদের নিমিত্ত নির্বাচনের বিধি | *** ৩৬৫ 

৬। অশ্ীন্ুশ্ীলনসমন্পাজ ও তাহাল্প নীতি । ৩৭২ 

অর্থ ও শ্রমীর সম্বন্ধ । ৫ ৩৭৩ 

ধর্মঘট । তি ৩৭৫ 

একচেটে ব্যবসায় । ৮? ৩৭৫ 

ব্যবহার জীব সম্প্রদায়ের কর্তব্যতা । রঃ ২৭৬ 

চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কর্তব্যতা। ৩৮২ 

4 ৭। গুল্পভশ্শিজ্সম্বহ্ধ ও তাহা্র নীত্ি। ৩৮৬ 

৮। প্রজভ্তত্তাসন্বহ্ধ ও তাহাল্র নীতি । ৩৮৯ 

৯। চারি ৩৩ তাহা শীত্ি। ৩৯০ 

পঞ্চম অধ্যায়। 

ল্লাজন্নীত্িনিনিক্ চর্্ঘ | 

রাজনীতি অতি গহন বিষয় । সু ৩৯৪ 

কিকি কথার আলোচন! হইবে। ৩৯৫ 

১৭ ল্লাঙ্গাপ্রজাসম্বক্ষেক্প উশ্ুপার্তি নিহত 

২০, স্ছিজ্জি । ৪ ৩৯৫: 



১৮৩ 

বিষয় 

রাজাপ্রজাসম্বন্ধের স্কুল লক্ষণ। 

রাজা প্রজা সন্বন্ধ সৃষ্টি বিষয়ে মতভেদ | 

রাজাপ্রজাসম্বন্ধেরে উৎপত্তি ও নিবৃত্তির ত্রিবিধ কারণ-_শান্ত- 

ভাবে রাজতন্ত্রপরিবর্তন, বিপ্লবে পরিবর্তন, ও পরাজয়ে 

পরিবর্তন । 

রাজা প্রজাসম্বন্ধে স্থিতি । 

».। লআ্লাভতিজ্ডেন্স ৩৩ ল্াজাঞ্রজাম্ হবেন 

ভিজ ভিজ প্রন্কান্র । 
পূর্ণ বা স্বাধীন রাজতম্ত্রের লক্ষণ । 

একেশ্বর তন্ত্র। 

বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্র । 

সাধারণ প্রজাতন্ত্র। 

ভিন্ন ভিন্ন শাসন প্রণালীর দোষগুণ। রা 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাজতন্ত্রে রাজাপ্রজা সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাব 

ধারণ করে। ৫ 

একজাতি অপরঙ্ঞাতি কর্তৃক বিঞ্জিত হইলে তাহাদের মধ্যে 

রাজা প্রজাসম্বন্ধ কিরূপ ? 

ব্রিটেন ও ভারতের সম্বন্ধ । 

২৩। এপ্রজাল্ল প্রতি লাজাল কত ব্য। 

অন্ঠের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা ৷ 

রাজ্যের শান্তিরক্ষা । 

প্রজার প্রকৃতি জানা ও তাহাদের অভাব নিরূপণ । 

প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা | রি 

এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে গমনাগমনের সুবিধা করা। ৮** 

পৃষ্ঠ! 
৩৯৩৬৩ 
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১//৩ 

বিষয় 

প্রজার শিক্ষা! বিধান। ০** 

প্রজার ধর্্মশিক্ষা ও ধর্দমপালন বিষয়ে রাজার কর্তব্য । 

প্রজার মতামতপ্রকাশের স্বাধীনতাস্থাপন। 

করসংস্থাপন। 

স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতিসাধন। 

মাদকদ্রব্য সেবন নিবারণের চেষ্টা । 

৪1 ল্লাঙাল প্রতি প্রজা ক্ুতভব্য। 
ভক্তিপ্রদর্শন 

রাজাজ্তা পালনীয় । 

রাজার কার্যের সমালোচন! সম্মানপূর্বক করা উচিত। 

ট। এন জ্াাতিল্স বাল্াজ্যেল্ অন্য জীত্তি 
বা ল্রাজ্ছেল্স প্রতি কতব্য। 

অসভ্যজাতির প্রতি সভাজাতির কর্তবা। 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 

হ্মীীতিজ্িহ্ হ্হ্্থ 

ধর্মের মূল সুত্র ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস। 

ধন্মনীতিসিদ্ধ কর্মের বিভাগ । 

১। উইম্বল্েক্স প্রতি অন্যুষ্য্েন্ রন্সনীতি- 
হিনক্জ কুতব্ব্য কর্ম । 

৪২১ 

৪৭ 

৪২৩ 

৪২৩ 

৪২৩ 

৪২৫ 

৪৫ 

৪২৫ 
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৪৬ 

৪২৭ 

৪২৮ 

৪২৯ 

৪২৯ 



১৮০ 

বিষয় 

. ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য তাহার গ্রীতির নিমিত্ত পালনীয়। 

সাধারণতঃ মানবের সকল কর্তব্যই ঈশ্বরের প্রতি বর্তব্যের অস্তর্গত। 
ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ কর্তবা। 

তাহাকে তত্কি করা। 

নিত্যউপাসলা । 

কাম্যউপাসন।। 

মুস্তিপূজ! ও দেবদেবীর পৃজ1। 

২। আন্যুন্যেল প্রতি মন্যুন্ষেন্ল প্রলীতি: 
হিন্দ কম্ভ ব্য ক্কর্স | 

পরম্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন । 

সাধারণ ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম শিক্ষার বাবস্থা কর|। 

ধর্মসংশোধন। 

হিন্দুধন্মসংশোধন। 

১। মুত্তিপুজ! নিবারণ। 

২। পুজায় পণুবলিদান নিবারণ । 

৩। বাল্যবিবাহ নিবারণ। 

৪। বিধবাবিবাহ প্রচলন । 

€। জাতিভেদ নিরাকরণ। 

৬। কার়স্থের উপনয়ন। 

৭| বিলাতগ্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে গ্রহণ । 
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৯ 

সপ্তম অধ্যায়। 

বন্দে ভদত্ন্দেস্যা | 

বিষয় 

কর্মের উদ্োস্থয। 

প্রথমে কন্মে প্রবৃত্তি, ও পরিণামে কর্ম হইতে নিষ্ভৃতিলাভ। 

কর্মের উদ্দেগ্ত অনুসারে কর্মী দ্বিবিধ-_সকাম ও নিফাম। 

নিফাম করের শ্রেষ্ঠত| | 

কর্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভের অর্থ কি? 

জগতে কর্মের গতি সুপথমুখী। তাহা ধীর হইলেও ঞব। 

8৫৫ 

৪8€৬ 

৪8৫৭ 

১৫ 





জ্ঞান ও কর্ম । 
ভূমিকা । 

সকল বিষয়ের নিগুড় তত্ব জানিবার ইচ্ছা, এবং নিজের 
অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা, মনুষ্যের স্বভাঁবসিদ্ধ ধর্্ম। 

আমরা বাহিরে যে বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাই ও অন্তরে ষে 

সকল অনির্বচনীয় ভাব অন্কুভব করি, তদ্ারা সেই তত্ব জানিবার 

ইচ্ছা নিরন্তর উত্তেজিত হইতেছে । এবং আমাদের অভাব ও 

অপূর্ণতা এত অধিক যে, সেই উন্নতির চেষ্টা হইতে আমর! ক্ষণ- 

মান্রও ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আপন আপন মনকে জিজ্ঞাস 

করিলে, এবং পরস্পরের কার্ধ্র প্রতি দৃষ্টি করিলেই, এ কথার 
প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। 

তত্ব জানিবার ইচ্ছা আমাদিগকে জ্ঞানার্জনে প্রণোদিত করে, 

এবং উন্নতির চেষ্টা আমাদিগকে বন্মীনুষ্ঠানে নিয়োজিত করে। 

জ্ঞানার্জন ও বর্মানুষ্ঠানই মানবজীবনের প্রধান কার্য । 

ভ্তান ও কর্ম অসম্বদ্ধ নহে, ইহারা পরস্পরাপেক্ষি। অধি- 

কাংশম্থলেই, জ্ঞানার্জনজন্ত নানাবিধ কর্মের প্রয়োজন, এবং 

কর্মানুষ্ঠানজন্ত নানাবিষয়ক জ্ঞান আবশ্তক। তবে জ্ঞানবৃদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে কর্শের হাস হয় এ কথা এই অর্থে সত্য যে, জ্ঞানে 

বৃদ্ধি হইলে অনেক কর্ম নিশ্প্রয়োজনীয় বোধ হয়, ও অনেক কর্ম 

সহজে সম্পর হয়। 

জ্ঞানার্জন ও 
কর্মানুষ্ঠান 
মানব জীবনের 
প্রধান কার্যা। 

জান ও কন 

পরম্পরাপেক্ষি। 



২ জ্ঞান ও কন্্ম। 

জ্ঞানের লক্ষ্য জ্ঞানের লক্ষ্য তত্ববা সত্য। কম্মের লক্ষ্যন্ায় বা নাতি। $ 

রা যে স্থলে যাহার উপলব্ধি হওয়! উচিত তাহ না হইয়! আমাদের 

অনেক সময়ে রজ্জুতে সপ্পরদরশশনবত ভ্রম হয়। সেই ভ্রম নিরাকরণ- 

পূর্বক সত্যের উপলব্ধি জ্ঞানের লক্ষ্য। এবং যে স্থলে যে কন্ম 

করা উচত তাহা না করিয়! আমর! অনেক সময়ে বর্তমান ক্ষণিক 

ছুঃখ এড়াইবার ও ক্ষণিক মুখ পাইবার জন্য ভাৰি স্থায়ি মঙ্গলকর 

কার্য পরিত্যাগ করিয়া! অমঙ্গলকর কাধ্যে প্রবৃত্ত হই। সেই 

অন্তার প্রবৃত্তি দমনপুর্ধবক ম্থনীতিগবলম্বনে ভ্যান কম্মের 

লক্ষ্য । এইস্থানে ইহাও বলা উাচত বেজ্ঞান ও কম্ম উভয়েরই 

চরম লক্ষ্য পরমার্থলাভ। 

জ্ঞান ও কর্ম জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধে কিঞিং আলোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের ? 

সিন উদ্দেগ্ত। সেই আলোচনার বিষয়গুলি কি কি তাহা এস্থলে বলা 
কর্তব্য। জ্ঞানের সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে গেলে, বিশ্বের সমস্ত 

বিষয়ের ও মানবপ্রণাত সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়। 

সেই বুহৎ দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপণ আমার অভিপ্রেত ' নহে, 

সাধ্যও নহে। তবেজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে জ্ঞাতা, 

জ্ঞেয়, ন্তচ্জগত বহির্জগৎ, জ্ঞানের সীমা, জ্ঞানলাভের উপায়, ও 

জ্ঞানলাভের উদ্দেপ্ত, এই কএকটি বিষয়ের কিছু কিছু বণ! 

আবশ্তক। অতএব এই গ্রন্থের প্রথমভাগে পৃথক পৃথক্ 

অধ্যায়ে 

১। জ্ঞাতা, 
২। জ্ঞেয়, 

৩। অন্তর্জগত্, 

৪ বহিজ্জগৎ, 

৫। জ্ঞানের সীমা, 



ভূমিক। । 

৬। জ্ঞানলাভের উপায়, 

৭| জ্ঞানলাভের উদোত্্য, 

এই সাতটি বিষয়ের কিঞ্িৎ আলোচন! কর! বাইবে। 

জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যস্ত 'অবস্থাভেনে ও স্থলতেদে মনুষ্যের নীতি- 

সিদ্ধকর্ম্ম অসংখ্যপ্রকার। তৎসমুদরের আলোচনা! এ গ্রন্থে মসস্ভব 

ও অসাধ্য। তবে কর্মসন্বন্ধে আলোচন! করিতে গেলে কর্তার 

স্বতন্ধতা মাছে কি না-_কার্যকারণসন্বন্ধ কিরূপ, কর্তব্যতার 

লক্ষণ, পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম, সামাদ্িক নীতিসিদ্ধ কর্ম, 

রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম, ধর্্মনীতিসিদ্ধ কর্ম, ও কর্মেব উদ্ধেশ্ত, এই 

কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিং বল! প্রয়োজন। অতএব এই 

পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে পৃথক পৃথক্ অধ্যায়ে __ 

১। কর্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না-_কাধ্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ, 

২। কর্তব্যতার লক্ষণ, 

৩। পারিবারিকনীতি সিদ্ধ কর্ম, 

৪। সামাজিকনীতিসিদ্ধ কন্ম, 

৫€। রাজনীতিপিদ্ধ কম, 

৬। ধন্মনীতিসিদ্ধ কম্ম, 

৭। কর্মের উদ্দেশ্য, 

এই সাতটি বিষয়ের কিঞ্িৎ আলোচনা হইবে। 

এক্ষণে আলোচনার প্রণালী সম্বন্ধে ছই একটি কথা বলা 

আবশ্তক | 

এই গ্রন্থের বিষয়সকলের আলোচনা! যুক্তিমূলক, শান্ত্রমূলক 
বা যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয্মূলক, এই ত্রিবিধ প্রণালীতে হইতে 

পারে। তন্মধ্যে যুক্তমূলক আলোচনাই এ স্থলে বিশেষ উপযোগী। 
কারণ, প্রথমতঃ কোন কথ স্বীকার করিতে হইলে লোকে যুক্তি 

আলোচনার 

যুক্তিমূলক 
শান্ত মূলক, বা 

উভয় মূলক, 

হইতে পারে ॥ 
তন্নধ্যে 



যুক্তিমূলক 
প্রণালীই এস্থলে 
উপযোগী। 

জ্ঞান ও কর্্ম। 

দ্বারা তাহার সত্যতা পরীক্ষা! করিতে চেষ্টা করে, এবং ষতক্গণ 

তাহা বুক্তিসিদ্ধ বলিয়া! বোধ না হয় ততক্ষণ তৎসম্বন্ধে সন্দেহ দুর 

হয় না। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রের উপর নিভর করিতে গেলেও, যখন 

শাস্ত্র নানাবিধ, এবং অনেক বিষয়ে নান! শাস্ত্রের ও নানামুনির 

নানা মত, তখন কোন্ শাস্ত্রের ও কোন্ মুনির মত অবলম্বনীর 
তাহ! স্থির করিবার নিমিত্ত যুক্তিই একমাত্র উপায় । এতঘ্বাতীত 

শান্ত্রমলক আলোচনাতেও যুক্তির সাহাযা গ্রহণ ও বিরুদ্ধ যুক্তি 

খণ্ডন কর! প্রয়োজন । বেদাস্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় 

পাদের প্রথম সুত্রের শান্কর ভাষ্য এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্থল। এবং 
তৃতীয়তঃ যদিও কোন্ শাস্ত্র অবলম্বনীয় তাহা  যুক্তিদ্বার! স্থির 

করির। সেই শাস্ত্রানুসারে আলোচনা চলিতে পারে, এবং ধ 

আ.লোচন৷ যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়মূলক বলা যাইতে পারে, কিন্ত 

কোন্ শাস্ত্র কোন্ স্থলে প্রকৃত পক্ষে অবলম্বনীয় এ সম্বন্ধে এতই 
মতভেদ ষে এই গ্রন্থে যুক্তিমূলক আচোচনাই শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া 

বোধ ভয়। তবে স্থলবিশেষে বুক্তির পোষকতায় শাস্ত্রের ব 

স্থধীগণের মতের উপর নির্ভর কর! যাইবে । যথা, যে স্কলে কোন 

কথা পরিমার্জিত বুদ্ধির নিকট কিরূপ প্রতীয়মান হইয়াছে 

ইহাই আলোচ্য বিষয়, সেরূপ স্থলে শাস্ত্রের বা স্ুুধীগণের মত 

অবশ্ঠ নির্ভরযোগ্য। 

বাহারা কোন শাস্ত্র ঈশ্বরের বা ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যক্তির উক্ভি, 

সুতরাং অভ্রান্ত, বলিয়া মানেন, তাহারা সেই শাস্ত্র যুক্তি অপেক্ষা 

অবশ্ই বড় বলিবেন, এবং কোন যুক্তি সেই শাস্ত্রের সহিত সঙ্গত 

ন! হইলে সে যুক্তি ভ্রান্ত বলবেন। ইহা বুক্তিমূলক আলোচনার 

একটি অনিবাধ্য অস্ুবিধ! বটে। কিন্তু ধাহার! কোন শান্ত্রই 

জন্রান্ত মনে করেন না, তাহাদের নিকট শাস্ত্রমুলক আলোচনারও 



ভূমিকা । 

 খ্ররূপ অন্বিধা। এবং যখন শেষোক্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই 

বর্তমান কালে সম্ভবতঃ অধিক, তখন বুক্তিমুলক আলোচনাই 

অধিকাংশ লোকের পক্ষে উপযোগী । বিশেষতঃ যুক্তিসূলক 

আলোচনার দোষগুণবিচার সকলেই অসম্কৃচিতভাবে করিতে 

পারেন, কিন্তু শান্ত্রমূলক আলোচনার দোষ গুণবিচার সে ভাবে 

করা চলে না, ইহাও যুক্তিমালক আলোচনার পক্ষে একটি 

অনুকূল তর্ক । 

যুক্তিমূলক আলোচনায় অনেক স্থলে উপমা উদাহরণাদি দ্বারা 

আলোচ্য বিষয় বিবৃত করিতে হয়। কিন্তু উপন! উদ্দাহরণাদি 

প্রায়ই বহিজ্ঞজগতের বিষয় হইতে সংগৃহীত । সুতরাং অস্তর্জগতের 

বিষয়ে তাহার প্রয়োগ উচিত কি না এ সন্দেহ অবশ্তই হইতে 

পারে, এবং এরূপ স্থলে তাহার প্রয়োগ অতি সতর্কতার সহিত 

₹ুওয়। কর্তব্য । 

আলোচনার প্রণালী সম্বন্ধে আর একটি কথ! বলিবার আছে। 

এই গ্রন্থে বাহা কিছু আলোচিত হইবে তাহা থাসাধা সংক্ষেপে 

বিবৃত হইবে । যদিও কোন কোন স্থলে একটু বাহুল্যে বলিলে 

বিশদরূপে বল! হয়, কিন্ত লোকের সময় এত নল্ন যে অধিক 

কথা পড়িবার কি গশুনিবার অবকাশ অনেকেরই থাকে না। এবং 

বাগাড়ম্বরও অনেক স্কলে বিড়ম্বনামাত্র বলিয়। বোধ হয়। বরং 

বল্ল কথায় যাহ! বিবৃত হইয়াছে তাহ পাঠ কর্রতে লোকের 

প্রবৃত্তি হইতে পারে, এবং তাহাতে বাগজালজড়িত জটিলতার ও 

শব্ধঘটত ভ্রমের সম্ভাবন! অন্ন। 

আলোচনার ভাষ৷ সম্বন্ধে হুই একটি কথ বলিয়া এই তৃমিক! 

শেষ কর! যাইবে। 

যখন ভাবার উদ্দেস্ত বক্তবা বিষয় বিশদরূপে ব্যক্ত করা', তখন 

আলোচন! 

সংক্ষেপে 
হইবে। 



পরিভাষ। সম্বন্ধে 

্রণীয় কথ|। 

জ্ঞান ও কম্ম। 

যেরূপ ভাষায় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সহজে ও শীঘ্র পাঠকের & 

বোধগম্য হয় সেইক্প ভাষাতেই গ্রন্থ লিখিত হওয়া উচিত। গ্রন্থের 

ভাষা সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ ও স্থল নিয়ম। কিন্তু সহজে অর্থাৎ 

অনায়াসে বোধগম্য হওয়!, এবং শীঘ্র অর্থাৎ অল্প সময়ে বোধগম্য 

হওয়1, এই দুইটি অনেক স্থলে ভাষার পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ। কারণ 

সহজে বোধগম্য করিতে হইলে আলোচ্য বিষয় বাহুল্যে বিবৃত 

কারতে হয় ও তাহা পাঠ করিতে বিলম্ব হয়, এবং শীঘ্ব বোধগম্য 

করিতে হইলে আলোচা বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে হয় ও তাহ! সহজে 

বুঝা যায় না। এই উভয় গুণের সামপ্রস্তসাধন ও নানার্থবোধক 

শব্দের অর্থসম্বন্ধে সংশয়নিরাকরণক্ন্য দর্শনবিজ্ঞানাদিবিষয়ক গ্রস্থে 

পরিভাষার প্রয়োজন। আলোচ্যবিষয়বোধক কতকগুলি শব্দ 

যা গ্রন্থে বারংবার প্রয়োগ কর! আবশ্তক, তাহ। কিকি অর্থে 

বাবহৃত হইবে প্রথমে একবার বলিয়া দিয়া, পরে বিনা ব্যাখ্যায় 

যতবার ইচ্ছা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এবং তদ্বারা গ্রস্থ 

সংক্ষিপ্ত অথচ সহজে বোধগম্য হয়. ও অর্থসন্বন্ধে কোন সংশয় 

থাকে না। 

পরিভাষাপ্রয়োগবিষয়ে কয়েকটি কণ মনে রাখা আবশ্টক। 

প্রথমতঃ পরিভাষা প্রয়োগ ঘত অল্প হয় ততই ভাল । কারণ 

যদিও পারিভাষিক শবের অর্থসম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না, এবং 

তাহার প্রয়োগদ্বার! গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত ভয়, তথাপি যখন শবের 
পারিভাষিক অর্থে ও সামান্ত অর্থে কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ থাকে, ও 

সেই ইতরবিশেষ মনে রাখ! আয়্াসসাধ্য, তখন অতিরিক্ত 

পরিভাষাপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ কর! অবশ্রাই কষ্টকর হুইয়! উঠে । 

দ্বিতীয়তঃ পরিভাষা এরূপ হওয়া! উচিত যে কোন শবের 

পারিগ্ভাষিক অর্থ তাহার সামান্ অর্থ হইতে নিতান্ত বিভিন্ন না হয়। 

$ 



ভূমিকা । 

কারণ যদিও পারিভাষিক অর্থ একবার বলিয়া দিলে তৎসন্বন্ধে 

ংশয় না থাকিতে পারে, তথাপি ষখন প্রত্যেক শব পঠিত ঝ 

উচ্চারিত হইবামাত্র তাহার সামান্ত অর্থ ই প্রথমে মনে উদিত হওয়া 

সম্ভাবনীয়, তখন সেই অর্থ তাহার পারিভাষিক অর্থ হইতে নিতান্ত 

বিভিন্ন হইলে, প্রথমে মনে উদ্দিত অর্থ হইতে শেষোক্ত অর্থ সহজে 

আইসে না, বরং প্রথমে উদ্দিত অর্থকে একেবারে অপমারিত 

করিয়া তবে পারিভাষিক অর্থ মনে স্থান পায়। তাহাতে সময় ও 

আলাম লাগে, এবং প্রকৃত অর্থবোধ সুখসাধা হয় না। 

ততীয়তঃ সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, 

তাহাতে কোন শব্দ সংস্কৃত ভাষায় যে মর্থে বাবহৃত তাহা হইতে 

ভিন্ন অর্থে বঙ্গভাষায় সেই শব্ধ বাবহ্ৃত হওয়৷ যুক্তিপিদ্ধ নহে, এবং 

তাহা হইলে অনেক অন্থৃবিধা ঘটে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই 
কথাটি পারফাররূপে বুঝা যাইবে। “বিজ্ঞান” শব্ধ সংস্কৃত ভাষায় 

বিশেষ জ্ঞান বুঝার, কিন্ত বাঙ্গালায় বিশেষ জ্ঞান প্রদ শান্তর এই অর্থে 

ব্যবঘত হইতেছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে “মনোবিজ্ঞান” 

শব বাঙ্গালায় মনস্তত্ববিষয়ক শান্ত বুঝায়, এবং সেই নিয়মে “আত্ম- 

বিজ্ঞান আত্মতত্বখ্ষয়ক শাস্ত্র বুঝাইবে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় 

'আত্মবিজ্ঞান' শব্দ ভিন্ন অর্থবোধক | ( বেদান্তদর্শনে শস্করভাষ্বের 

প্রারস্ত দ্রষ্টব্য ।) তবে যেখানে কোন সংস্কৃত শব বঙ্গভাষায় 

স্কচ অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হনয়" আসিতেছে, 

সেথানে দে শব্ধ পরিত্যাগ করা বা সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার কর! 

স্থবিধাজনক নহে । 
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জ্ঞান। 

উপক্রমণিকা । 

'জ্ঞান” শব জ্ঞাত ওয়ার অবস্থা! ও জ্ঞাত হইবার শক্তি এই 
উভয় অর্থে ই বাবহৃত হয়। যথা, আমি জানিতেছি আমি চিস্তিত, 

এস্থলে এই জানার অবস্থাকে জ্ঞান বলা যায়, এবং যে শক্তিদ্বারা 
তাহ! জানিতেছি সেই শক্তিকেও জ্ঞান বল! যায়। জ্ঞান শবের 

এট দুইটি অর্থ বিভিন্ন কিন্তু সংস্থষ্ট। আমার জানার অবস্থা 

আমার জানিবার শক্তির ক্রিয়ার ফল মাত্র। জানিবাব শক্তিকে 

বুদ্ধিও বলা যায়। 

জ্তান কি তাহ! বলিতে গেলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞের় এই উভয়েরই 

কথা আইসে, কারণ এই উভয়ের মিলনই জ্ঞান । 

এই কথার এবং জ্ঞান সম্বন্থীয় আর আর. অনেক কথার 

গ্রশ্াণ কেবল অস্থর্দ ্ িঘ্ারা ও অন্তরাত্বাকে “জিজ্ঞাসাদ্ারাই 

পাওয়া! যায়। 

অস্ত ্িঘধারা জানিতেছি আমার কর্ণকুছরে একটি শব ধ্বনিত 

হইতেছে । এই জ্ঞানের ভ্ঞাতা আমি, জ্ঞে় কর্ণকুহরে ধ্বনিত 

শব, ও আমি ও সেই ধ্বনিত শবের মিলনই তংশবের জান। 

এবং আমি যদি সম্পূর্ণ অন্তমনস্ক থাকি, অর্থাৎ আমাতে ও সেই 

ভ্যান জানার 

অবস্থ! ও জাদি- 
বার শক্তি উতর 
অর্থবোধক। 

জঞাত। ও জেয 

উভয়ের 

মিলনই জ্ঞান। 
এই কথার ও 
এইরপ অনেক 
কথার প্রমাণ 
কেবল অন্তর্দ টি 



১৩ জ্ঞান ও কন্ম 

শবেতে মিলন ন! হয়, তাহা হইলে আমার সেই শব জ্ঞান হয় না। 

আমর! যতদুর জানিতে পারিয়াছি, সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা চেতন 

জীব। অচেতনের জ্ঞান হইতে পারে কি না আমর! ঠিক জানি 

নাঁ। কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্ত্র বসু মহাশয় 

তাহার “চেতন ও অচেতনের উত্তর” ১ নামক গ্রন্থে যেসকল 

আশ্চর্য্য তত্তবের কথা লিখিয়াছেন তন্দার' অনুমান হয় ষে আনব! 

যাহাকে অচেতন বলি তাহ! একেবারে অচেতন নহে। 

এগ্র্থের প্রথম জ্ঞেয় জ্ঞাতার অন্তর্জগতের ব৷ বহির্জগতের বিষয় । অতএব 

ভাগের আলোচ্য জ্ঞাত! ও জ্ঞেয়ের আলোচনাব পরেই ন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ্ সম্বন্ধে 
বিষয়। টু ৪ 

কিছু বল! আবশ্তক। তদনন্তর সেই অন্তজ্জগতের ও বহির্জগতের 

বিষস্প কতদূর ও কি উপায়ে জানা যাইতে পারে, এবং জ্জানিলেই বা 

ফল কি, অর্থাৎ জ্ঞানের সীমা কতদূর, জ্ঞান লাভের উপায় কি, ও 

জ্ঞান লাভের উদ্দোশ্ত কি, এই সকল কথারও কিঞ্চিং আলোচন। 

এই গ্রন্থের প্রথমভাগে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অতএব উক্ত 

সাতটি বিষয় ভূমিকায় প্রদণিত পরম্পরাক্রঘে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে 

বিবৃত কর! যাইবে। 
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জ্ঞাত । 

যে জানিতেছে অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হইতেছে সেই জ্ঞাতা। 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি আপনাকেই জ্ঞাত বলিয়া জনিতেছি, 

এবং পরোক্ষে আমার ন্তায় অন্ত জীবকেও জ্ঞাতা বলিয়া 

অনুমান করি। 

আমি যে নিজ জ্ঞানের জ্ঞাতা ইহা অন্তর দিবার দেখিতেছি। 

এবং যখন দেখিতেছি বহির্জগতের কোন বিষয় দেখিয়া আম 

যেরূপ কার্য করি, আমার স্তায় অন্ত জীবগণও ঠিক সেইরূপ কার্য্য 

করে, অথাৎ আমি যেমন কোন ভয়ানক বস্ত দেখিলে তাহ! 

পরিত্যাগ করি, ও কোন গ্রীতিকর বস্তু দেখিলে যেমন তাহার 

নিকটে আকুষ্ট হই, আমার ন্তান় অন্তান্ত জীবও ততভ্তদ্রপ বস্ত 

দেখিলে ঠিক সেইরূপ আচরণ করে, তখন সঙ্গতরূপে অনুমান 

করিতে পারি যে এ প্রবস্ত দৃষ্টে জামার যেরূপ জ্ঞান জন্মে, 

আমার তুল্য অপর জীবগণেরও সেইরূপ লন জন্মে, এবং 

আরম যেমন আমার জ্ঞানের জ্ঞাতা, তাহারাও সেইরূপ তাহাদের 

জ্ঞানের জ্ঞাত । 

এক্ষণে ছুইটি প্রশ্ন উঠিতেছে, আমি কে, আমার স্বরূপ কি? 

এবং আমার স্তায় অন্তান্ত জীবই বা কে ও তাহাদের স্বর্ধপ কি? 

এই প্রশ্রন্থয়ের উত্তর প্রথমোক্ত প্রশ্রের উত্তরের উপরই নির্ভর 

ষেজানিতছে 
লেইজ্ঞাতা ॥ 

আম ও আমার 
স্তার জীব 
জ্ঞাতা। * 

আমি কে, কি 
রূপ ? অন্তার 
জীবই বা কে, 
কিরূপ? 



৬৭ 

প্রশ্নের আলো- 

5ন! আবগ্ঠক | 

জ্ঞান ও কণ্্ন। [ ১ম ভাগ 

করিতেছে, কারণ আমি যেরপ, অপর জ্ঞাতারাও সম্ভবতঃ 

সেইরূপ। অতএব প্রথমোক্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি, তাহারই 

অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট হইবে। 

আমি কে, আমার স্বরূপ কি? এই প্রশ্ব আপাততঃ 

অনাবশ্টীক বলিয়৷ বোধ হইতে পারে, কেন না আমি আমাকে 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানি, আত্মজ্ঞান অন্ত প্রমাণ সাপেক্ষ নহে । আমি 

কে, আমার ম্বরূপ কি, এ বিষয়ের জ্ঞান স্বতঃসিদ্, কোন 
প্রমাণদ্বারা উপলভ্য নহে। 

সত্য বটে আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, ইহ! সকলেই স্বীকার করেন। 

বেদাস্তদর্শনের তাষ্বে শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন “আত্মাই প্রমাণাদি 

ব্যবহারের আশ্রয়, সুতরাং আত্ম! প্রমাণাদি ব্যবহারের পূর্বেই 

সিদ্ধ । ১ এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডেকার্টও বলিম্বাছেন “আমি 

ভাবিতেছি অতএব আমি আছি” ২ অর্থাৎ আমার প্রমাণ আমি । 

কিন্ত এ সকল কথ! সত্য হইলেও 'আমি কে, আমার স্বরূপ কি?” 

এ প্রশ্ন অনাবশ্তক নহে। কারণ, যদিও আম্মজ্ঞান স্বতঃলিদ্ধ এবং 

উক্ত প্রশ্নের উত্তর বাহিরের কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে, অন্তর ছি 
দ্বারাই প্রাপ্য, তথাপি সেই অন্তর্দস্টি জ্ঞান চ্চার অভ্যস্ত না হইলে, 

আমি কে, আমার ম্বরূপ কি, ইহার বিশেষ তত্বউপলব্ধি হয় না, ও 

সেই জন্ত আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে লোকের এত মতভেদ । কেহ 

বলেন আমার সচেতন দেহই আমি ও আমার স্বরূপ। কেহ 

বলেন আমার আত্মাই আমি ও সেই আত্মা চৈতন্ স্বরূপ, এবং 

দেহ আমার বন্ধন ও পিঞ্রর মাত্র। আবার যাহার! আত্মাকেই 

১ “ক্আললা তত সলাব্বাহিম্ঘঅস্কাহা গ্রলান্ গাবাণ দালাব্য।হি স্যথস্াধ্াল্ 
বিচ্যন্তি 1 ২ অধ্যায় ৩ পাদ ৭ শুত্রের ভাষা । 
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আমি অর্থাৎ জ্ঞাত! বলেন, তাহারা ও একমত নছেন । তাহাদের 

মধো এক সম্প্রদায় বলেন আত্মা সকল পরস্পর পৃথক, ও আর 

থক সম্প্রদায় বলেন এই ভেদজ্ঞান বা অহ্ংজ্ঞান অধ্যাস, অবিস্ভা, 

বা ভ্রমমূলক, ও প্রকৃতার্থে আত্মা ও ব্রঙ্গ একই। আত্মজ্ঞান 

বিষয়ে এইরূপ নানা যতভেদই “আমি কে, আমার স্বরূপ কি ? 

এই প্রশ্নের আবগ্তকত। প্রতিপন্ন করিতেছে। 

অনেকে মনে করিতে পারেন, আত্মজ্ঞান স্ম্বন্ধে খন এতই 

মতভেদ তথন আমি কে, আমার স্বরূপ কি, ইহা অজ্ঞের, এবং 

ইহ1 জানিবার নিমিত্ত সময় নষ্ট না করিয়া, সহজে জ্ঞেয় .যষে সকল 

বিষয় আছে তাহা জানিবার নিমিত্ত সময় বায় করিলে উপকার হয়। 

কিন্তু একথা সঙ্গত বলিয়া শ্বীকার কবা যায় না। আমি অর্থাৎ 

জ্ঞাতা কে ও তাহায় স্বরূপ কি, ইহা না জানিয়া ও জানিবার চেষ্টা 

না করিয়।. জ্ঞানের ও জ্ঞেয় পদার্থের আলোচনা কখনই যৃক্তিসিদ্ধ 

হইতে পারে ন1। জ্ঞান জ্ঞাতার অবস্থাস্তর। জ্ঞাতার স্বরূপ 

অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে জানা না থাকিলে, তল্লন্ধ জ্ঞান ও তংকর্তৃক 

জ্ঞেয় পদার্থের আলোচন! যে ভ্রান্ত ও বুথ নহে এ কথা কে বলিতে 

পারে? আমার দর্শনেক্ররিয়ের দোষবশতঃ আমি যদি বস্তুর প্রকৃত 

বর্ণ বা আকার দেখিতে ন! পাই তাহা হইলে আমার চক্ষু দ্বারা 

লব্ধ জ্ঞান ভ্রান্ত, ও তাহা বিনা সংশোধনে গ্রহণধোগ্য নহে ।. 

অতএব জ্ঞাতার শ্বরূপনির্ণয় যথাসাধ্য আমাদের অবশ্বা কর্তব্য । 

অন্ততঃ যতক্ষণ না ইহ! স্থির হয় যে. জ্ঞাতার পক্ষে যন্দিও অন্ত বিষপ়্ 

জ্ঞে়, তাহার আত্মস্বর্ূপ অজ্ঞে়, ভতক্ষণ আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা 

হইতে কখনই বিরত থাকা যায় না। জ্ঞাতাই যে আপনার 

প্রথম ও প্রধান ভ্ঞের কেহই সহজে একথ| অস্বীকার করিতে 

পারে না। 

১৩ 



7১৪ 

উক্ত প্রশ্নের 

উত্তর আগ্রে 
আপনাকে 
জিজ্ঞান্ত, পরে 

অন্যের দ্বার! 
পরীক্ষণীয়। 

এই পরীক্ষার 
প্রয়োজনীয় ত1। 

জ্ঞান ও কণম্ম। [১ম ভাগ 

বহিজ্জগতের বৈচিত্র্য আমাদের চিত্তকে এতই আকর্ষণ করে, 

ও বহিঙ্জগতের পদার্থের উপর আমাদের দৈহিকন্ুখ 'এতই 

নির্ভর কবে যে, বাহাজগৎ লইয়াই আমাদের অধিকাংশ সময় 

কাটিক়! যায়। কিস্তুসেই বৈচিত্র্যের অস্ারিত্ব ও সেই সুখের 

অনিতাতা যখন যখন মনে পড়িয়াছে, তখনই মানব আত্মজ্ঞান- 

লাভের নিমিত ব্যাকুল হইয়াছে । আমাদের উপনিষদাদি শাস্ত্রে 

এই ৰাকুলতার প্রচুর উদ্দাতরণ পাওয়া ষায়। ছান্দোগ্য উপ- 

নিষদে শ্বেতকেতুর উপাখান ১ ও নারদসনতকুমার সংবাদ ২ এবং 
বৃহদাবণ্যকে নৈভ্রেয়ীর উপাখ্যান ৩ দ্রষ্টব্য । গ্রীল দেশের মধীগণও 

আত্মার স্বরূপনিণয়ের নিমিত্ত বিশেষ বাগ্রতা দেখাইয়াছেন। 

প্লেটোর প্ফিডো” নামক গ্রন্থ এ সম্বন্ধে দ্রষ্টবা | 

জ্ঞাত অর্থাৎ মামি কে. ও জ্ঞাতাব অর্থাৎ আমার স্বরূপ কি? 

এই প্রশ্নের উত্তর গ্রে আপনাকে জিজ্ঞাসা কর! কর্তব্য, আব 

যে উত্তর পাওয়া যায় তাহার যাথার্থ্য পরীক্ষার নিমিত্ত পৰে যুক্তির 

সহিত, এবং আমি ভিন্ন অন্তের বাক্য ও কার্য্ের সহিত, তাহা 

মিলাইয়া লওয়৷ আবশ্তাক । 

এই পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সব্ন্ধে এ স্থলে আন্ষঙ্গিকরূপে 

ছুই একটি কথা বল! কর্তব্য। সকল জ্ঞানচ যখন মত্মাতে 

অবভাসিত হয়ঃ এবং আম্মাই যখন সকল জ্ঞানের সাক্ষী, তথন 

অন্ত্দ স্িদ্ধারা আত্মাতে যাহা! দেখিতে পাই তাহার আর পরীক্ষা 

কি, এবং আম্মা যে সাক্ষ্য প্রদান করে তত্প্রতি সন্দেহ করিতে 

গেলে সন্দেহের প্রতিও সন্দেহ হয়, এ আপত্তি সহজেই উঠিতে 

১ ছালোন্য ৬ অধ্যায়। 

২ এ ৭ অধান্ম। 

৩ বৃহদারণাক ং অধ্যায়। 



[ ১ম অঃ ভন্ভাতা । 

পারে। কিন্ধ ইহার থগুনও সহঞ্প। অশিক্ষিত চক্ষু ৫ষমন 

বহির্জগতের বস্তর মাকার প্রকার সর্বত্র ঠিক দেখিতে পার না, 
অনভ্যন্ত অন্তর্দষ্টিও তেমনই আত্মাতে 'মবভাপিত জ্ঞানের যথার্থ 

উপলব্ধি করিতে পারে না। এবং বহির্জগতের সাক্ষী যেমন 

মিথ্যাবাদী না হইলেও ভ্রম বশতঃ অযথা কথা বলিতে পারে, 

আত্মাও সেইরূপ অন্তজ্জগতের বিষয় সম্বন্ধে একমাত্র বিশ্বস্ত সাক্গী 

হইলেও অনবধানতাবশতঃ অযথা সাক্ষ্য দিতে পারে । অতএব 

আত্মার উত্তরের যাথার্ধ্য পরীক্ষা কর! আবন্তক। 

এক্ষণে দেখা ষাউক, আমি কে? আম্মা! এই প্রশ্রের কি উত্তর 

দেয়। প্রথমতঃ বোধ হইবে আত্মা বলিতেছে, এই সচেতন ৰেহই 

আমি। কি্ত একটু ভাবিয়া দেখিলেই এ উত্তর ঠিক কি না 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিবে, কারণ আম্মাই পরক্ষণে বলিতেছে এ দেহ 

আমার, স্থতপাং আমি এ দেহ নহে কিন্ত এ দেহের অধিকারী । 

অন্ত দ্বারা আরও দেখিতে পাই, আত্ম। দেহকে শাসন করিবার 

চেষ্ট। করে, সুতরাং এ দেহ মাত্মা অর্থাৎ আমি ভিন্ন অন্ত পদার্থ, 

এবং দিও আত্মার বাহা জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ দেহের উপর 

নির্ভর করে, ও বাহজগংবিষয়ক সমস্ত জ্ঞান দেহের সাহায্যেই 

পাওয়া যায়, এবং চিন্তার কার্যেও দেহের অবস্থান্তর ঘটে, ও দেহের 

অবস্থাস্তর ঘটিলে চিন্ত/ কার্য্যের ব্যতিক্রম হয়, তথাপি আত্মার 

অস্তিত্বের জন্ত দেহের সহিত সংযোগ প্রয়োজন নাই । 

আত্মার এই উক্তি প্রক্কৃত কিন পরীক্ষা করিয়া দেখ আবশ্কক, 

কারণ ইহার বিক্ুদ্ধে অনেকগুলি কথা বল! যাইতে পারে। 

প্রথমতঃ অনেকে বলিতে পারেন যে স্পন্দনাদি বাহ্ক্রিয়া যেমন 

জীবিত দেহের লক্ষণ, চিন্তনাদি আন্তরিক ক্রিয়াও তেমনই জীবিত 

দেহের লক্ষণ, ও তাহার প্রমাণ এই ষে বিবেক প্রভৃতি যে শক্কি- 

১৫ 

উক্ত প্রশ্নের 

প্রাতি আত্মার 

উত্তর, আমি 
দেহ নহে দেহী। 

এ উত্তরের 
সততা সন্বজ্ধ 

ংশন্ব। 



১৬ 

সেই সংশয়ের 
নিরাস। 

জ্ঞান ও কন্ম। [ ১ম ভাগ 

গুলিকে আত্মার চৈতন্তময় শক্তি বল! যায়, তাহাদের ও দেহের বৃদ্ধির 

সহিত ক্রমশঃ বিকাঁশ, ও দেহের গ্ষয়ের সহিত ক্রমশঃ হাঁস হয়। 

আর ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের দিকে মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলেও 
এই কথা প্রতীরমান হয়, কারণ আমরা দেখিতে পাই, যে জাতীয় 

জীবের দেহ অর্থাৎ মস্তিফ ও দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় ষে পরিমাণে 

বিকাশ প্রাপ্ত, সেই জাতীর জীবের ঠৈতন্তও সেই পরিমাণে 

বিকশিত । এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা বলা যাইতে পারে, দেহ ছাড়! 

আত্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়! যায় না। অতএব আত্মা 

ও আত্মজ্ঞান এই জীবিত দেহের লক্ষণ মাত্র । 

এই সংশয় ছেদ করা নিতান্ত অনায়াসসাধা নহে । ইহার 

নিরাসার্থে যে সকল যুক্তি ও তর্ক আছে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে 

বিবৃত হইতেছে । 

স্পন্দনাদদি যে সকল ক্রয়! বা গুণ সজীবদেহের আছে তাহা 

সজীব জড়ের লক্ষণ। তাহ! চিন্তনাদি ক্রিয়া বা গুণ হইতে সম্পূর্ণ 

বিভিন্ন প্রকারের । স্পন্দনাদি ক্রিয়ায় স্পন্দিতের আত্মজ্ঞান থাকার 

কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। চিন্তনাদিবিষয়ে চিন্তিতের 

নিশ্চিতই আত্মজ্ঞান আছে । শতরাং জড়েবু সংযোগ বা অবস্থাস্তর 

স্বারা আয্মজ্ঞানপ্রভৃতি চৈতন্তময় গুণের বঝ! ক্রিরার উদ্ভাবন 

হওয়। অনুমান করিতে পারা যায় না। অন্ৈতবাদী হইতে গেলে, 

জড়শব্বের সাধারণতঃ যে অর্থে প্রয়োগ হয়, সে অর্থে জড়বাদী 

হওয়া চলে না, অর্থাৎ এক মূল কারণ হইতেই সমস্ত জগতের 

উৎপত্তি মানিতে হইলে, সেই এককে ড় বলিয়া! মান যায় না। 

যদি বল! যায় জড়ে চৈতন্ত অব্যক্তভাবে নিহিত থাকে, তাহ! 

হইলে স্থষ্টির আদি কারণ আর কেবল জড় হইল না, তাহা 
'চৈতন্তময় জড় বলিয়া মানিতে হুইল। যুক্তিঘারা অদ্বৈতবাদ 



১ম অঃ] জ্ঞাত! । 

৷ প্রতিপন্ন করিতে হইলে, চৈতন্তময় ব্রহ্ধই জগৎ, এই বৈদাস্তিক 
অদ্বৈতবাদই গ্রহণযোগ্য | সমগ্র জগৎ এক আরিকারণসম্ভৃত 
বলিয়৷ মানিতে হইলে, সেই মুলকারণ অবশ্তই চৈতন্তয় বলিতে 

হইবে, কেননা মূলকারণে ঠৈতন্ত না থাকিলে জগতে চৈতন্ত কোথা 

হইতে আসিবে, যুক্ত এই কথা বলে। এবং যাহাকে আমরা 

জড়পনার্থ মনে করি, তাহা শক্তির কেন্দ্রসমষ্টি, বিজ্ঞান এই কথা 

প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে । এতত্ব্তীত জড়ের অস্তিত্বের 

একনাত্র সাক্ষী চৈতন্ত অর্থাৎ জ্ঞাতার জ্ঞান। এতদ্বারা এ মত 

বলিতেছি ন। যে জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে জড়ের অস্তিত্ব নাই। 

তবে এ কথ! বলিবার উদ্দেপ্ত এই যে, জড় ও চৈতন্যের সম্বন্ধ যতদূর 

বুঝ! যায়, তাহাতে জড় হইতে চৈতন্তের উৎপত্তি এই সিদ্ধান্ত 

' অপেক্ষা চৈতন্ত হইতে জড়ের স্থাষ্টি এ অনুমান অধিকতর সঙ্গত। 

দেহের বৃদ্ধি ও হাসের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্তের বুদ্ধি ও হাস হয় 

যে বল! হইয়াছে, সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে, কিরদ্দ,র মাত্র সভ্য। 

দেহের পুর্ণ বকাশের সঙ্গে বুপ্ধির পুর্ণ বিকাশ সর্বত্র দেখ! যায় ন'. 

আবার দেহের অপুর্ণতা বা! হাস সত্বেও অনেক স্থলে বুদ্ধির কোন 

ংশে অভাব লক্ষিত হয় না, এবং কোন স্থলেই অহংজ্ঞানের 

অণুষাত্র অভাব ঘটে না। তবে দেহের অপূর্ণতা! বা হাসের সঙ্গে 

সঙ্গে বাহজগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের, অভাব সর্বত্র ঘটে, কিন্তু তাহার 

কারণ এই যে দেহই সেই জ্ঞানলাভের উপান্ন। 

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের চৈতন্তের তারতম্য যে তাহাদের 

মস্তিফ ও ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতার তারতযম্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তাহ।রও 

কারণ এই যে, তাহাদের চৈতন্ঠের পরিচয় কেবল তাহাদের বাহা- 

জগতের কাধ্য দ্বারা পাওয়া যায়. এবং সেই সকল কার্য তাহানের 

বহিজ্জমৎবিষযক জ্ঞানেক্ত্রিয় ও কর্মেন্্িয়্ তার! অবশ্তই সীমাবদ্ধ । 
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দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব যে বলা হইয়াছে » 
সে কথা অনেক দূর সত্য, তবে তদ্বিরুদ্ধে ই! বলা যাইতে পারে 
যে, নিদ্রিত অবস্থায় দেহ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও আত্ম! বিলুপ্ত হয় না । 

এইস্লে আর একটি কথা মনে জাখা আবশ্তক | দেহ ও 
দেহের সমন্ত শক্তি সীমাবদ্ধ ও অন্তবিশিষ্ট, কিন্তু আত্ম সীমাবদ্ধ 
হইতে চাহে না। আতা চিস্তাদি ক্রিয়াতে দেহের সীমা অতিক্রম 
করিয়া অনন্তের মাঝে ঝাপ দিতে চাহে। যদ্দিও অনস্তকে আয়ত্ত 

করিতে পাৰে না, কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারে না। 

ইহা অস্ত ্িদ্বারা সকলেই অস্থভব করিয়! থাকেন। পরস্ত ইন্জরিয়- 
দ্বারা লব্ধ দেহা'দি বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞান, জ্ঞাতা কয়েকটি স্ঠায়ের 

অলজ্ঘা নিয়মাধীন করিয়া লয়, এবং সে নিয়মগুলি দেহ ব।. 

বহির্জগৎ হইতে কোনমতেই পাওয়া যায় না। যথা,_-কোন' 

পদার্থের এককালে একস্থানে ভাব ও অভাব হইতে পারে না, 

অর্থাৎ কোন পদার্থ এককালে ও একস্থানে থাকিতে ও না থাকিতে 

পারে না, এ নিয়ম অলঙ্ঘ্য, ইহার কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে 

না, এবং এ নিয়ম বহিজ্জ্রগৎ হইতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ 

বলিতে পারেন বহির্জগতে আমরা এক বস্তর একদা সন্তাব ও 

অভাব কখনও দেখিতে পাই না ও তাহাতেই এ নিয়মের উৎপত্তি । 

কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। ষট্পদ অশ্ব বা চতুষ্পদ পক্ষী আমর! 
কখনও দেখি নাই বলিয়! এ প্র রূপ জীব থাক! যে অনুমান 

করিতে পারি না এ কথা বলাযায় না। কিন্তু কোন পদার্থের 

একদা ভাব ও অভাব কখনও অনুমান করা যায় না। এ নিয়ম 

দেহের ইন্দ্রিয়দার! লব্ধ নহে, ইহ জ্ঞাত। আপন! হইতে যোগায় । 

এই সকল কারণে উপলব্ধি হয় যে জ্ঞাতা বা আত্ম! সীমাবদ্ধ দ্রেহ, 
হইতে উদ্ভূত নহে, অনন্ত চৈতন্য হইতে উৎপন্ন । | 
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অতএব আমি অর্থাৎ আত্মা দেহ নহে দেহাতিরিক্ত পদার্থ, 

এই উত্তর ঠিক নছে ও পরীক্ষা্বারা অপ্রমাণ হইল, এ কথা 

কখনই বল! যায় না, বরং তদ্বিপরীত সিষ্কান্তেই যুক্তিদ্বার| উপনীত 
হইতে হয়। 

আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা কোথা হইতে আসিল ও কোথায় 

যাইবে, অর্থাৎ দেহ গঠিত হইবার পুর্বে কোথায় ছিল এবং দেহ 

বিনাশের পর কোথায় থাকিবে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর কি 

অন্তরে কি বাহিরে কোন স্থানেই স্পষ্টরূপে জ্ঞানের সীমার মধ্যে 

পাওয়া যায় না। অথচ এই সকল প্রশ্নের উত্তরলাভ জ্ঞানচচ্চার 

একটি চরম উদ্দেম্ত, এবং জ্ঞাতাও অন্তর্দ-ষ্টির অবপর পাইলেই 

সেই উত্তর লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল। জ্ঞাত অন্ত পদার্থের স্বরূপ 

যতদূর জানিতে পারে নিজের স্বরূপ ততদূর জানিতে পারে না, 

ইহা বিশ্বের একটি বিচিত্র প্রহেলিকা। কি প্রকারে আত্ম- 
জ্ঞানের প্রথম উদয় হয় তাহা! কাহারও নিজের মনে থাকে না, 

এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহা! জানা যায় না, কারণ 

আত্মজ্ঞানের প্রথম উদ্নয়কালে কাহারও বাকৃশক্তি জন্মে না। 

কিন্তু উক্ত প্রশ্ন সকলের উত্তর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানগম্য না হইলেও, 

জ্ঞাতা তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। উত্তরলাভের 

আকাজ্জ। নিবৃত্ত হয় না, এবং পরোক্ষে বা প্রকারান্তরে যুক্তিদ্বারা 

যে উত্তর পাওয়া যায় তাহ! জ্ঞানের সীমার অন্তর্গত না হইলেও 

বিশ্বাসের সীমার বহির্থত নহে। 

আন্ুষঙ্গিকরূপে এইস্থলে তন্তানম ও নি্িম্্ীভন সম্বন্ধে 

ছুই একটি কথা বল! আবশ্যক । এমন অনেক বিষয় আছে যাহা 

জ্ঞানের আয়ত্ত নহে অথচ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ আয়ত, অর্থাৎ 

যাহার শ্বরূপ আমরা জ্ঞানের দ্বার অনুমান করিতে পারি না, 

১৪) 

আত্মার স্বরূপ, 

উৎপত্তি ও 
স্থিতি,জ্ঞানগম্য 
ন। হইলেও 
বিশ্বামগম্য । 

জ্ঞান ও বিস্ধ- 

সের প্রতেদ। 



০ 

আত্ম! ব্রন্মের 
অংশ। 
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কিন্তু বাহার অস্তিত্ব বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। 

যথা, অনস্তকাল আমরা জ্ঞানের আয়ত্ব করিতে পারি না, অথচ 

কালের আদি বা অন্ত আছে মনে করিতে পারি না, এবং কাল 

অনন্ত ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। 

বিশ্বাস এক প্রকার অশ্ফুটজ্ঞান বলিলেও বল! যায়। যাহা 

জানি তাহা বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি ও তাহার অন্ততঃ 

কতকগুলি লক্ষণ বুঝিতে পারি। কিন্তু যাহ! জানি না কেবল 

বিশ্বাস করি, অনেক স্থলে তাহা বুঝিতে পারি না, তাহার লক্ষণ- 

সম্বন্ধে কেবল 'নেতি নেতি', এরূপ নহে, এরূপ নহে, এইমাত্র 

বলিতে পারি, তবে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত 

থাকিতে পারি না। 

বিশ্বাসের মূল সকল স্থলে সমান নহে । অনেক স্থলে বিশ্বাস 
অমূলক বা কুসংস্কারমূলক ও পরিহাধ্য, আবার অনেক স্থলে তাহ 

সমূলক বা স্ুযুক্তিমূলক ও অপরিহাধ্য | 

বিশ্বাস শব্দটি জ্ঞাতার পরোক্ষে প্রাপ্ত অথাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 

অপ্রাপ্ত জ্ঞানকেও বুঝায়। বলা বাহুল্য, উপরে উহা! এ অর্থে 

ব্যবহৃত হয় নাই । 

আত্মার স্বরূপের যদিও জ্ঞান দ্বারা! ঠিক উপলব্ধি হয় না, কিন্তু 

আত্মা যে জগতের চৈতন্তময় আদি কারণের অর্থাৎ বর্ষের অংশ 

বা শক্তি, ইহ! বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে । 
আত্ম! ব্রদ্মের অংশ বা শক্তি এই যে কথা বল! হইল, তাহার 

অর্থ স্থির করিলেই সেই হেতুনির্দেশ আপনা হইতে হইবে। 

অথণ্ড সর্বব্যাপি সর্বশক্তিমান্ ব্রদ্মের অংশ বা শক্তি পৃথক ভাবে 

কিনূপে থাকিবে, এ সংশয় সহজেই উখিত হইতে পারে, 

এবং তাহ! দূর করা আবশ্ঠক। এই সংশয় সম্বন্ধে বেদান্তভাঙ্যের 

৯ 
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প্রারস্তে শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন অহংজ্ঞান ও আত্মার ব্রহ্ম হইতে 

পার্থকা বোধ অধ্যাস বা অবিস্তামুলক, এবং প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে 

আস্মা ও ব্রক্ধের একত্ব উপলব্ধি হইবে। পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞাত 
ও জ্ঞের, আত্মা ও অনাত্মা, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি হইতে 

পারে। যতদিন তাহা না জন্মে ততদিন সেই অধ্যাস বা! অপূর্ণ 
জ্ঞান অতিক্রম কর! অসাধ্য, এবং শঙ্করাচার্য্যও অধ্যাসকে অনাদি 

অনন্ত নৈসগিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপ ব! অপূর্ণ 

জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের সীমাবিষয়ক অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা 

কর! যাইবে । সম্প্রতি এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইনে যে, সর্ব- 

ব্যাপি অথগ্ড ব্রহ্ম নিজের অনন্ত শক্তিপ্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা- 

রূপে অভিব্ক্ত হওয়। অন্থমান করা আমাদের অপুর্ণজ্ঞানের পক্ষে 

অসঙ্গত নহে, এরং আত্মার স্থষ্টি কিরূপে হইল ভাবিতে গেলে এই 

অন্ুমানই অপুর্ণজ্ঞানের অনম্তগতি । 

আত্মার উৎপত্তি ও স্থিতি, অর্থাৎ ব্রন্মের পৃথক্ ভাবে আত্মা 

রূপে অভিবাক্তি ও স্থিতি, কোন্ সময় হইতেও কত্কালের নিমিত্ত, 

এ বিষয়ে নানা মত আছে। 

কেহ বলেন দেহের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার উৎপত্তি, 

দেহের স্থিতি যতদিন আত্মারও স্থিতি ততদিন, এবং দেহ নাশের 

সঙ্গে সঙ্গে আত্মার লয় । প্রাচ্য চার্বাকৃদিগেরও প্রাশ্চাত্য জড়- 

বাদীদিগের এই মত। আত্ম যে দেহ হইতে ভিন্র পদার্থ, ও 
দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার লোপ হইতে হইবে এইরূপ 

অনুন্মান যে ঠিক নহে ইহ! পূর্বেই দেখান হইয়াছে। 

কেহ বলেন বর্তমান দেহের উৎপত্তির বৃপুর্ব হইতে অর্থাৎ 
অনা'দিকাঁল হইতে আত্মা আছে ও ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থিতি 

করিয়া আসিতেছে, এবং বর্তমান দেহনাশের পরও ভিন্ন ভিন্ন 

১ 

আত্মার উৎ- 

পন্ভতি ও স্থিতির 

নানাষত । 

চক রঃ 24 ৮৩৩ 
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দেহে আত্মা অবস্থিতি করিবে, এবং যাহার শুভাশুভ কর্মফল ক্ষয় 

হইবে সেই আত্মা মুক্তিলাভ করিবে অর্থাৎ ব্রন্মে লীন হইবে। 

জন্মান্তরবাদীদিগের এই মত। ইহার অনুকুল যুক্তি এই ষে 

মঙ্গলময় ঈশ্বরের স্থষ্টিতে সকল জীবই সুখী না হইয়া কেহ স্খী 

কেহ ছুঃখী যে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ জীবের পূর্বজন্মের 

কর্ম্মফল ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, এবং প্রথম জন্মের 

কর্মফল কেন অগুভ হইল ইহার উত্তর দ্বিতে পার] যায় না, 

অতএব জীবের পূর্ববজন্ম অসংখ্য ও অনার্দিকালব্যাপি বলিয়া 

মানিতে হয়। কিন্তু এ যুক্তির বিরুদ্ধে ইহা! বলা যাইতে পারে যে, 

পূর্বজন্ম থাকিলে পরজন্মে তাহার কিছুই মনে থাকিবে না ইহা 

অতি আশ্চর্যের বিষয় । এবং সত্বরই হউক আর বিলম্বেই হউক 

ক্রমশঃ স্ুপথগানী হইয়া জীৰ পরিপামে অনন্তকাল ন্থখ পাইবে, 

একথা মানিলে, পেই অনন্তকালের সুখের সঙ্গে তুলনায় ইহকালের 

অল্প দিনের দুঃখ কিছুই নহে। আর তাহার কারণ নির্দেশ নিমিত্ত 

ংখ্য অথচ একেবারেবিস্থত পুর্বজন্ম অন্রমান করা অনাবশ্তক ও 

অসঙ্গত। তবে এই স্থানে একটি কথা মনে রাখা কর্তব্য । 

দিও আত্ম! দেহ হইতে পৃথক এবং যদিও পূর্ববজন্মবাদের বিরুদ্ধে 
অনেক যুক্তি ও তর্ক আছে, তথাপি দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাতে অনেক 

দোষগুণ দেহের প্রকৃতি অনুসারে বর্তে, এবং আমাদের দেহের 

প্রকৃতি আমাদের পূর্ববপুরুষদ্িগের দেহের প্রর্ুতির উপর নির্ভর 

করে স্ত্তরাং আত্মার পূর্বজন্ম না! থাকিলেও, এবং আত্মা 

জন্মান্তরের কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ না ইইলেও, অতীতের সহিত আত্মার 

বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং আত্মাকে প্রকারান্তরে পুর্ববপুরুষ- 

দ্বিগের কর্্মফলের ভাগী হইতে হয়। 

কেহ আবার বলেন আত্মার উৎপত্তি বর্তমান দেহের সঙ্গে 
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সঙ্গে, ও অবস্থিতি অনস্তকালের নিমিত্ত, এবং এই এক জদ্মের 

কর্মফলদ্বারা সেই অনন্তকালের শুভান্তভ নির্ণীত হয়। খুষ্টীয়- 
ধন্মাবলম্বীদ্দিগের এই মত। কিন্তু এই অন্নকালস্থায়ী ইহুজীবনের 

কর্মফল জীবের অনন্তকালের সুখ হুঃখের কারণ কি 

প্রকারে সঙ্গতরূপে হইতে পারে, ইহ! যুক্তি দ্বার স্থির করা 

যায় না। 

কাহারও মতে আত্মার উৎপত্তি, অর্থাৎ পরমাত্বা হইতে 

আত্মার পৃথক ভাবে উৎপত্তি, দেহের সঙ্গে সঙ্গে, স্থিতি অনস্ত- 

কালের নিমিত্ত, গতি ষধ্যে মধ্যে অবনতির দিকে হইলেও শেষে 

উন্নতি মার্গে, এবং পরিণাম ব্রন্গে পুনর্ম্িলন। অন্তান্ত মত অপেক্ষা 

এই মতই যুক্তির সহিত অধিকতর সঙ্গত বলিয়! বোধ হয়। 

জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ ও উৎপত্তিনির্নয় আমাদিগের 

সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির পক্ষে অতি হুরূহ, এবং অজ্ঞেয়বাদীদের মতে 

আমাদের জ্ঞানের অতীত । কিস্তুজ্ঞাতার শক্তি ব! ক্রিয়া নিণয় 

অপেক্ষাকৃত সহজ এবং অন্তর্দষ্টি সেই নির্ণয়কার্ধেঃর প্রধান 

উপায়। তৰে আবশ্ঠকমত অন্তদ্ূর্টির ফল অন্তান্ত প্রমাণঘার! 

পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত । 

জাতার শক্তি ব৷ ক্রিয়া নানাবিধ । তাহ! শ্রেণীবদ্ধ করিতে 

হইলে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে--জ্গান্সা, 

অন্যুভ্ভন্ব কল্প? ও চে বল] বা ব্ার্থ্য কুলা। 
কোন বিষয়ের তত্ব ব৷ সতাতা৷ আমর! জানিতে চাহি, তাহ! সুখকর 

কি হুঃখকর ইহা আমরা অনুভব করি, এবং কোন বিষয় জান! 

ও তদান্ুষঙ্গিক সুখহঃথ অন্গভব কর! হইলে কি করিব এই 

চেষ্টা করি। 
অস্তর্জগতের তত্ব জানিবার উপায় অস্তরিক্ররিয় বা মন, বহির্জ- 

ও 

জ্ঞাতার ম্বরবূপ 

ও উৎপত্ি- 
নির্ণয় ছুরহ 
হইলেও জ্ঞাতার 
শক্তি বা ক্রিয়া 
নির্ণর সহজ। 

আত্মার ক্রি 
ভ্রিবিধ-জানা, 

ও কাধ্য কর! । 

তত্বজানিবার 
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উপায় অস্তরি- 
জ্রিক্স ও 

বহিরিজ্রিয় 
এবং স্মৃতি, 

কল্পনা ও অনু- 
মান। 

অনুতব জ্ঞাতার 

সুখ দুঃখ 

জান! । 

চেষ্ট। ব। কার্য 

জ্ঞাতার ক্রিয়া, 
তাহা কর্ণ 
বিভাগের 

বিবয়। 

জ্ঞান.ও কষ । [ ১ম ভাগ 

গতের তত্ব জানিবার উপায় চক্ষু, কর্ণ, নাশা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ. 

বতিরিন্্রিয়। এতত্তি্ আসত্তিগ ক্ষক্সম্নণা ও অন্নুষ্মান্ন 

দ্বারা আত্মা নানাবিধ তত্ব জানিতে পারে। এই সকল বিষয় 

সম্বন্ধে 'অন্তর্জগৎ ও “বহির্জগত+ ও “জ্ঞানলাভের উপায়” শীর্ষক 

অধ্যায়ে কিঞ্ং আলোচন! কর যাইবে । 

স্খঃখ অনুভব করাও এক প্রকার জানা, অর্থাৎ নিজের 

সেই মুহূর্তের অবস্থা জানা । তবে অন্তপ্রকার জানার সহিত 

প্রভেদ এই যে এস্থালে জানিবাব বিষয় কোন তত্ব বা সতা নহে, 

জ্ঞাতার নিজেব স্থুখ বা দুঃখ বা অন্তরূপ অবস্ঠান্তর, এবং এই 
স্তঞানা অনুভব নামে অভিহিত ভইল। কিন্তু অনুভব ও জ্ঞান- 

বিভাগের বিষয় এবং “অস্তর্জগৎ নামক অধ্যায়ে, এই বিষয়ের 

কিঞিৎ আলোচন! হইবে । 

চেষ্টা বা কার্য কর্্মবিভাগের বিষয় । “কর্তার স্বতম্ত্রতা আছে 

কি না” এই অধ্যায়ে ইহার আলোচনা হইবে। ইহ! জ্ঞাতা বা 

আত্মার ক্রিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে একটি, এই নিমিত্ত এস্কলে ইহার 

উল্লেখ হইল । এবং এইখানে বল! কর্তব্য ষে আত্মার স্বরূপের 

সহিত চেষ্টা বা কাধ্য করিবার শক্তির সম্বন্ধ অতি বিচিত্র । আম্মার 

জ্ঞানের বা অন্থভৃতির মুখ্য কারণ জ্ঞাত বা অন্গগত বিষয়, কিন্ত 

আত্মার চেষ্টার বা কাধ্যের মুখ্য কারণ আত্ম! ন্গয়ং বলিয়াই 

আপাততঃ গ্রতীত হয়। আবার কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে দেখা 
ষায় আত্মার এই কর্তৃত্বপ্রতীতি ভ্রমমূলক, ফলিতার্থে আম্মার 

কোন কাধ্যেই শ্বতন্ত্রতা নাই, সকল কাধ্যই তৎকালীন সন্নিহিত 

বহির্জগতের অবস্থা ও উদ্ভত অন্তরের প্রবৃতিত্বারা নিরূপিত হয়, 

এবং সেই বহির্জগতের অবস্থা ও অন্তরের প্রবৃত্তি আমার অধীন 

নছে, কার্য্যকারণপরস্পরাক্রমে নিয়োজিত হয়। এই স্থলে__ 
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“চলন: ল্িঅলাহ্াণি নুহ: জলাব্যি ঙ্দ্জ: | 

অস্ত্তাব্নিনুতাল্লা জপ্ীস্ষলিলি লজ্ঘব ॥” 

( প্রকৃতির গুণে জগতের কর্ম চলে। 

অহস্কারমুগ্ধ আত্মা আমি বর্ত। বলে 1) 

গীতার ১ এই উক্তি মনে পড়ে । 

আত্মা কর্মক্ষেত্রে উদাসীন কি কর্মে লিপ্ত, এবং কর্মে লিপ্ত 

হইলে আত্মার স্বতন্ত্রতা আছে কি না, এই সকল কথা লইয়া 

অনেক মতভেদ আছে, তাহার উল্লেখ পরে হইবে । এখানে 

এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, আত্ম! দেহাবচ্ছিন্ন অপূর্ণ অবস্থায় 
স্বতন্ত্র নহে প্রকৃতিপরতন্ত্র। কিন্তু আত্মা জগতের আদ্বিকারণ 

সেই ব্রদ্মের চৈতন্তন্বব্[পের অংশ, অতএব অপূর্ণ অবস্থাতেও সেই 

আদিকারণের স্বতস্ত্রতা আপনাতে অস্ফুটভাবে অনুভব করে। 
ইহাই বোধ হয় আত্মার স্বতন্ত্রতাবাদ ও অস্বতন্ত্তাবাদের স্থুল 

মীমাংসা। আত্মার স্বতত্ত্রতাবিষয়ক অস্ফুটজ্ান ও কাধ্যকারণ- 

বিষয়ক অলজ্য্য নিয়মের সহিত সেই জ্ঞানের বিরোধ, এই বিচিত্র 

রহস্তের মনন বুঝিবার নিমিত্ত উপরে যাহা বলা ভইল তত্িন্ন আর 
কিছুই বলা যায় না। 

জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মা দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায় অপুর্ণ জ্ঞানে অধ্যাস 
বা ভ্রমবশতঃ অহস্কারবিশিষ্ট ও স্বতন্ত্রতাবিহীন। দেহবন্ধনমুক্ত ও 

পূরণজ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে আত্মা অহংবুদ্ধিপরিত্যন্ত হইয়া! ব্রহ্ষের 
সহিত একত্ব এবং স্বাধীনতা ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে, এই অন্তমান 

সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এবং এই কথার প্রমাণস্বরূপ ইহা 
বল। যাইতে পারে যে, আমাদের 'আমিত্ব অর্থাৎ আত্মার ও 

১ গীত ৩)২৭। 

৫ 

আত্মার স্বত- 

স্ত1 বোধ 

বঙ্গের শ্বতন্ত্র- 

তার অষ্ফুট- 
বিকাশ। 

স্বার্থ ত্যাগে 
আনন্দ আত্মার 

ও ব্রদ্ষের এক 
ত্বের প্রমাণ। 



খ্ঙ ভ্ভান ও কর্ম্ম। [ ১মভাগ 

অনাত্মার ভেদজ্ঞান, ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সন্কীর্ণতা, যত কমিতে 

থাকে, ও প্রকৃত জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মা নিজের কুদ্রত্ব ছাড়িয়া 

পরকে আপন বলিতে ও স্বার্থবিসর্জন দিতে যত শিখে, ততই 

আত্মার স্বাধীনতা ও আনন্দ ও জগতের প্রকৃত মঙ্গল বুদ্ধি হইতে 

থাকে । দেহরক্ষার অনুরোধে সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ দেহীর পক্ষে সম্ভব- 

পর নহে, কিন্তু পরার্থ উদ্দেশে স্বার্থের পরিমাণ খর্ব কর! সকলেরই 

সাধ্য, এবং যিনি যতদুর তাহা! করিতে পারেন তিনিই ততদুর 

নিজের ও জগতের মঙগলসাধনে সমর্থ । 



লিআন্স অন্জ্যান্স ॥ 

জ্ঞেয় 

জ্ঞাত! 'অর্থাং আত্মা যাহা জানিতে পারে বা জানিতে চাহে 

তাহাই ভ্রেয়। 

কেহ কেহ বলেন আত্মা যাহ! জানিতে পারে কেবল তাহাকেই 

জ্ঞের় বলা উচিত, এবং আত্মা যাহা জানিতে চাহে কিন্তু যাহা 

আত্মার জানিবার শক্তি নাই তাহাকে অজ্ঞেয় বল! কর্তব্য। 

একথা আপাততঃ সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু একটু 

ভাবিয়া দেখিলে প্রথমে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যুক্তিিন্ধ 

বলিয়া বোধ হইবে। কারণ যাহ! জানিতে আকাজ্ষা হয় তাহা 

জানিবার শক্তি না থাকিলেও জানিবাব যোগ্য নহে বল! যায় না। 

এতত্বতীত, যাহা জানিতে আকাঙ্ষ। হয়, তাহার স্বরূপ জানিতে 

না পারিলেও তাহার অস্তিত্ব জানা গিয়াছে, অথবা তাহার থাকা 

না থাকার ফলাফল বিচার কর! যাইতে পারে। স্তুতরাং তাহাকে 

একেবারে অজ্ঞ বল! যায় না। 

অদ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞাতার পূর্ণজ্ঞান জঙ্মিলে ভ্রেয় ও জ্ঞাতার 
পার্থক্য থাকিতে পারে না। কিন্তু যে পর্যন্ত সেই পূর্ণন্ঞান না 
জন্মে সে পর্য্স্ত জেয ও জ্ঞাতার পার্থক্য থাকিবে । তবে জ্ঞাতাই 

আপনার প্রথম ও প্রধান জ্ঞেয়। 

যাহা জান। যার 

বা জানিতে 

আকাঙ্গা হয় 

তাহাই জেয়। 

অপূর্ণ জ্ঞানে 
জ্ঞাত জেয় 

পৃথক্। 



৮ 

জরে দ্বিবিধ-_ 

আত্মা ও অনাজ।। 

জয় পদার্থের 
অবচ্ছেদক 
লক্ষণ নহে। 

কিন্তু ইহা অতি 
আশ্চর্যা লক্ষণ। 

জান ও কর্ম্ম। [ ১ম ভাগ 

জ্রেয় পদার্থ ছুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে-_আত্মা ও 

আনাস্মা, বা অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ। উভয়েরই পৃথক অলোচনা 
পরে হইবে। এ অধ্যায়ে উভয়ের সম্বন্ধে একত্র যাহ! বল! যাইতে 

পারে তাহাই বিবেচা। 

জেয়ত্ব পদার্থের একটি লক্ষণ বটে, কিন্তু ইহা অবচ্ছেদক 

লক্ষণ নহে। সকল পদার্থই ব্রহ্গের অর্থাৎ চৈতন্তময় অষ্টার জ্ঞে়, 

কিন্ত এপ অনেক পদার্থ থাকিতে পাবে যাহ! অন্ত কোন জ্ঞাতার 

জ্ঞেয় নহে। এবং অন্য কোন জ্ঞাত না থাকিলেও সে সকল 

পদ্ধার্থ থাকিতে পারিত। এরূপ অসংখ্য পদার্থ থাকিতে পারে 

যাহার বিষয় আমি কিছুই জানি না, এবং যাহার সম্বন্ধে একেবারে 

জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত জানিবার আকাঙ্ষাও কখন হয় না। এবং 

যে সকল পদার্থের বিষয় আমি জানি, তাহারাও যে আমি না 

থাকিলে থাকিতে পারিত না এ কথা বল! যায় না। আমি না 

থাকিলেও জগৎ থাকিতে পারিত। তবে আমি যে জগৎ 

দেখিতেছি, অর্থাৎ জগৎকে আমি যেরূপ দেখিতেছি, আমি না 

থাকিলে তাহ! থাকিত কি না, ভিন্ন কথা, ও সে কথার আলোচনা 

পরে হইতেছে। 

জ্ঞেয়ত্ব পদার্থের অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে, কিন্তু ইহা একটি 

অতি আশ্চর্য্য লক্ষণ। আমা হইতে পৃথক পদার্থের অস্তিত্ব ও 

গুণ আমি জানিতেছি, ইহা ভাবিয়া দেখিলে অতি বিচিত্র ব্যাপার । 

একথ! সহজেই বলা যাইতে পারে, কোন পদার্থ আমার জানে- 

জ্রিয়ের সহিত সংযোগ পাইলে আমাতে তাহার অন্তিত্বজ্ঞান জন্মে, 

এবং যে ষে ইন্দ্রিয় যে যে গুণজ্ঞাপক, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত 

ংযোগে পদার্থের তত্বদ্গণের জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এ 

কথা গুলি বলা যত সহজ, তাহার মন্দ হৃদয়ঙ্গম হওয়া তত সহজ 



১ম অঃ] ্ জ্ঞেয়। 

নহে। প্রথমতঃ কোন পদার্থের সহিত আমার ইন্্রিয়ের 
সংযোগ কিরূপ, দ্বিতীয়তঃ আমার ইন্দ্রিয়ের সহিত আমার 

ংষোগ কিরূপ এবং তৃতীয়তঃ এই সংযোগদ্বয়ের ফল পদার্থবিষয়ক 

জ্ঞান আমাতেই বা উদ্ভাবিত হয় কিরূপে, ইহা! অনির্বচনীয় 

বলিয়া থাকার করিতে হয়। 

উপরে বল! হইয়াছে, পূর্ণজ্ঞানের পক্ষে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক, 

অপূর্ণজ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় পৃথকৃ। এবং জ্ঞাতা না থাকিলেও 

পদ্দার্থ থাকিতে পারে, তবে আমি না থাকিলে আমি যে জগং 

দেখিতেছি জগৎ ঠিক সেইরূপ ধারণ করিত কি না ইহা আলোচনার 

যোগ্য। সেই আলোচনার বিষয়টি প্রকারান্তবে এই প্রশ্রে পরিণত 

হয় জ্ঞাত! হইতে জ্ঞেয় পদার্থের উৎপত্তি, কি জ্ঞেয় হইতে 

জ্ঞাতার উৎপত্তি? অর্থাৎ আমা হইতে জগৎ, কি জগৎ 

হুইতে আমি? 

প্রথমে মনে হইতে পারে উপরি উক্ত প্রশ্নটি নিন্ম বিষয়বুদ্ধি- 
বিহীন নৈয়ারিকের 'তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল? এই 

প্রশ্নের স্তায় হান্তাম্পদ। কিন্তু একটু ভাবিয়! দেখিলে বুঝ! যাইবে 
উহাতে তরল হাস্তরস অপেক্ষ। প্রগাঢ় তর রহন্ত সন্নিহিত আছে। 

বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদমতে-_ 

'্নল্প অন্ম' জবল্মিহ্যা জীবন লাথহ'? 

'ব্রহ্দ সত্য জগৎ মিথ্যা আত্ম! ব্রহ্ম এক” এবং আত্মার ভ্রম বা 

অধ্যাসবশতঃ এই জগৎ তাহার নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। 

পাশ্চাত্য ত্রুহমন্বিক্কা্ বা অভিডব্যযন্তিন, বাদীর! 
বলেন এই অনাদি অনস্ত জগৎই সত্য এবং আত্মা বা আমি তাহা 
হইতে ক্রমবিকাশদ্বারা উদ্ভাবিত ছইতেছে। এক মতে আস্মাই 

১ ইংরাজি ভাষায় 75৮০1)01০) শব্দ। 

৮৫ 

জ্ঞাত। হইতে 
জ্ঞেয় কিজ্ছেয় 
হইতে জ্ঞাতা, 
অর্থাং আম! 
হইতে জগৎ 
কি জগৎ হইতে 

আমি? 



অভিব্যক্তিবাদ 

কতদূর সঙ্গত। 

জগৎবিষয়ক 

জ্ঞান ভ্রান্ত কি 

প্রকৃত : 

জ্ঞান ও কম্ম্ন। [১ম ভাগ 

মূল এবং জগতকে আত্মা নিজের ভ্রমবশতঃ আপন সম্মুথে প্রতীয়মান 
করিতেছে । অপর মতে জগতই মুল এবং জগতের ক্রমবিকাশ 
বা অভিব্যক্তিপ্রবাহে অসংখ্য জীব জলবিষ্বস্ব্ূপ উত্থিত ও 
কিয়ৎকাল ক্রীড়া করতঃ বিলীন হইতেছে । 

জগৎ চৈতন্তময় ব্রদ্মের বিকাশ, এবং জড় চৈত্রন্তশক্তির রূপান্তর 
বলিয়া! যদি মানা বায়, তাহা হইলে নীহারিকার পরমাণুপুঞ্জে 
এবং জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে চৈতন্তশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে আছে, 
একথা বলিতে কোন বাধা থাকে না, এবং জগতের অভিব্যক্তিদ্বারা 
আত্মার উৎপত্তি, এ কথাও স্বীকার করা যাইতে পারে। 

ফলতঃ, এভাবে লইলে অভিব্যক্তি কেবল স্থষ্টির প্রক্রিয়া মাত্র 

বুঝায়, তন্ভিন্ন জড় ভইতে ক্রমশঃ চৈতন্তের উৎপত্তি বুঝায় না। 

জড় হইতে ক্রমবিকাশদ্বার1 চৈতন্তের উৎপত্তি, এবং দেহনাশের 

সঙ্গে সঙ্গে আত্মার নাশ, এ কণ৷ বাহার! বলেন তাহাদের মতের 

বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর আপত্তি আছে তাহ! পুর্ব অধ্যায়ে বলা 

হইয়াছে । এক্ষণে দেখ। যাউক জ্ঞাত! হইতে জ্ঞেয অর্থাৎ আত্ম 

হইতে জগতের স্থষ্টি, এ মত কতদূর বুক্তিসঙ্গত। 
জ্তাতার পক্ষে নিজের জ্ঞানই জ্ঞেয় পদার্থের অর্থাৎ প্রতীয়মান 

জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ, ও তাহার স্বরূপের নির্ণায়ক। 

জগতে আমাদের জ্ঞানাতিরিক্ত অনেক পদ্দার্থ থাকিতে পারে, 

এবং জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমরা জগৎকে যেরূপ দেখিতেছি 

তাহ। হইতে বিভিন্ন হহতে পারে । তবে আমার পক্ষে জগৎকে 

আত্মা বহিরিন্দি ও অন্তরিন্্িয়দ্ধারা যেরূপ দেখিতেছে ও 

ভাবিতেছে জগৎ অবশ্তই সেইরূপ বলিয়া প্রতীত হইতেছে । 

সেই প্রতীত রূপ ভ্রান্তিমলক কি জগতের প্রকৃত স্বরূপ ইহাই 
জিজ্ঞাস্ত । 



১ম অঃ] ! জেয়। 

আমার পরিজ্ঞাতরূপই যে জ্ঞের পদার্থের প্রকৃতরূপ, ইহ! 

নিশ্চিত বল! যাইতে পারে ন!, বেদনা অনেক স্থলে ইহার 

বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায় । যথা, আমি পাও্ুরোগগ্রস্থ হইলে 

অন্তে যাহ! শুর্ুবর্ণ দেখিবে, আমি তাহা! পীতবর্ণ দেখিব, এবং 

আমার চক্ষুকর্ণ তীক্ষশক্তিবিশিষ্ট মা হইলে, অন্ঠে যাহা দেখিতে 

ও শুনিতে পাইবে, আমি তাহা দেখিতে ও শুনিতে পাইব না। 

কিন্ত, যদিও বিশেষ বিশেষ স্থলে এক্নপ ঘটে, সামান্ততঃ ইহ! কি 

বলা যাইতে পারে যে জগতের যাহ! কিছু আমরা জানি তাহা 

সমস্ত ভ্রাস্তিমূলক ? যদিও অ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকের মতে জগৎ 

মিথ্যা ও অধাসমূলক, কিন্তু স্বয়ং শঙ্করাচাধ্যই সেই অধ্যাসকে 

অনার্দি অনন্ত ও নৈসর্গিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগৎকে 

যে মিথ্যা! বল হইয়াছে তাহ! বোধ হয় এই অর্থে যে, জগৎ- 

অনিতা, ও আমাদের বর্তমান দেগাবচ্ছিন্ন অবস্থার স্থখ দুঃখ 

যাহ! জগতের উপর নির্ভর করে তাহাও অনিত্য, এবং ব্রহ্মই 

নিত্য, ও ব্রহ্গজ্ঞানলাভই আমাদের চরম ও নিত্য স্থখের উপায়। 

কিন্তু জগতসম্বন্ধে আমরা যাহ! জানি তাহ! সমন্তই ভ্রান্তিমূলক 

বলিতে গেলে, চৈতন্ঠময় বর্গের স্যষ্টির ক্রিয়৷ বিডম্বনামাত্র এই 

কথা বলিতে হয়, এবং একথা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। 

অতএব যদিও আমাদের অপূর্ণজ্ঞানে জগতের পূর্ণস্বরূপ আমরা 
জানিতে পারি না, জগৎসন্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 'সৈই অপুণতা- 

দোষ ও বাক্তিগত রোগার্দিজনিত দোষ ভিন অন্ত কোন প্রকার 

দোষে ছুষিত বা একেবারে ভ্রাস্তিমূলক নহে, এই মতই যুক্তি- 

সঙ্গত। তবে প্রতোক স্থলেই জগৎ সম্বন্ধে' আমর! যাহা জানিতে 

পার তাহার যাথার্থা পরীক্ষা কর আবগ্তক। এবং ইহাও মনে 

রাখা কর্তব্য ষে উক্ত অপুর্ণতার্দোৌষ বড় সামান্ধ দোঁষধ নহে, এবং 

৩১ 

তাহা অপূর্ণ ত।- 
দোষ বিশিষ্ট 
বটে কিন্তু 
একেবারে 

ভ্রাস্ত নহে। 

তবে অপূর্ণত।- 
দোষ নান! 
ভ্রমের মুল 
হইতে পারে। 

ৃষ্টাস্ত,আকাশ- 
মণ্ডল ও পর- 
মাণু। 



জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ১ম ভাগ 

তাহা হইতে অশেষবিধ ভ্রম জন্সিতে পারে । ইহার একটি 

সামান্ত দৃষ্টাস্ত দেওয়! যাইতেছে । আমরা আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, 

গ্রহ, তারকা, ছায়াপথ, ন্বীহারিকাদ্দি যে অদংখা জ্যোতিষফমণ্ডল 
দেখিতে পাই, তাহাদের অবশস্থিতি ও স্থাননির্দেশ সন্বন্ধীয় নিয়ম 

নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত অনেক প্যোতির্ব্িৎ প্রয়াস পাইয়াছেন, 

ও অনেকে ইছাও মনে করিতে পারেন এ সম্বন্ধে কোন নিয়ম 

নাই, এবং জ্যোতিফগণ শুন্যে ষে ভাবে আছে দেখিতে পাওয়া 

যায়, তাহাতে কোন শৃঙ্খল! লক্ষিত হয় না। কিন্তু একটু ভ/বিলেই 

বুঝা যার যে আমাদের দর্শনেক্দ্িয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ। যদিও 

বহুদূরস্থ তারক! দেখিতে পাই, কিন্তু অনন্তের সঙ্গে তুলনায় 

তাহা অধিকদুর নভে, এবং জগতের যতদূর আমর! দেখিতে পাই 
তাহ! যদিও অত বিস্তীর্ণ, কিন্তু অনন্ত জগতের তাহা অতি ক্ষুদ্র 

অংশমাত্র, আর যদি আমাদের দর্শনশক্তির পুর্ণতা ব৷ অধিকতর 

ব্যাপ্তি থাকিত, এবং আমরা সমস্ত জগৎ অথবা জগতের যেটুকু 

দেখিতে পাই তদপেক্ষা অধিক অংশ দেখিতে পাইতাম, তাহ৷ 

হইলে ইহা! অসম্ভব নহে যে, আকাশ আমাদের চক্ষে ভিন্নরূপ 

ধারণ করিত। যেখানে কিছু নাই বলিয়! বোধ হইতেছে, সেখানে 

অসংখ্য তারক] লক্ষিত হইত, এবং জ্যোতিষগণ যেব্ধপ বিশৃঙ্খল 

ভাবে অবস্থিত বলির বোধ হয়, তদপেক্ষা অধিকতর শুঙ্খলাবদ্ধ- 

রূপে প্রতীয়মান হইত। জ্ঞাতার দর্শনেন্দ্রিয়ের এক প্রকার 

অপুর্ণতার অর্থাৎ অদূরদৃষ্টির ফলে জ্ঞেয়্ পদার্থের এইব্ূপ অপূর্ণ 
বিকাঁশ। দৃষ্টির আর একপ্রকার অপূর্ণতাজন্ত, অর্থাৎ সুক্ষ দৃষ্টির 
অভাবনন্ত, ভরের পদার্থের আর এক প্রকার অপূর্ণ বিকাশ ঘটে। 
জড়পদার্থের আভ্যন্তরিক গঠন কিরূপ, তাহ। পরমাণুদমষ্টি কি 

শক্তিকেন্দ্রসমষ্টি, পরমাণুর গঠনই বা কিরূপ, এই সকল প্রশ্রের 



হয় অঃ] 1 

উত্তর পুর্ণ সুক্ল দৃষ্টির অনায়াসলভ্য হইত, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টিশক্তির 
অভাবে জ্ঞে় জড়পদার্থের স্বরূপসম্বন্ধে কতই ভ্রাস্তিমুলক কল্পনা 

হইতেছে, এবং বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের কতই অনিশ্চিত আলোচনা 

করিতেছেন ১। 

জ্ঞাতার অপুর্ণতার জন্য জ্ঞেরর অপূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। 
এক্ষনে দেখা যাউক জ্ঞাতার অন্ত কোন দোষ গুণ জ্ঞেন্নকে স্পর্শ 

করে কিনা। এ স্থলে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ দোষগুণের € যথা, 

কাহারও চক্ষুকর্ণের বিশেষ দৌোঁধগুণের ) কথা হইতেছে না, 

জ্ঞাতার সাধারণ দোষগুণের কথ! বিবেচ্য । 

প্রথমতঃ ইন! অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে, জ্ঞেয় জ্ঞাতার 

জ্ঞানের নিয়মাধীন। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান থে নিরমাধীন, কোন 
জ্ঞেয় বিষয় তদ্বিপরীত ভাব ধারণ করিতে পারে, ইহা! আমর 

মনে করিতে পারি না। পাশ্চাত্য নৈম্নাকিকদিগের মতে ২ 

আমাদের তণ্তান্সে্র ন্নিম্ত্রক্ম তিনটি__ 
১ম। স্বরূপ নিয়ম__যে যাহা সে তাহা । যথা-_ মনুষ্য মনুষ্যই বটে। 

২য়। বৈপরীত্য নিয়ম_-কোন পদার্থ একদা ছুই বিপরীত রূপ 

হইতে পারে না। ষথা--কোন পদার্থ একদা শুরু ও 

অশুক্ল হইতে পারে না। 

৩য়। বিক্ল্পপ্রতিষেধ নিয়ম--কোন কথ! ও তাহার বিপরীত 

উভয়ই সত্য বা উভরই মিথ্যা হইতে পান্রে না, একটি 

সত্য ও অপরটি মিথ্যা হইবেই হইবে। যথা-_'ক শুরু 

ও “ক শুরু নহে' ইহার মধ্যে একটি সত্য ও অপরটি 
মিথ্যা হইবেই হইবে। 
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খত 

জেয জাতার 

জ্ঞানের নিয়ম! 
ধীন। 



৩৪ 

দ্বেশও কাল 

জ্ঞান ও কর্ম । [ ১ম ভাগ 

ছেস্ণ ও ক্গাতন জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম মাত্র কি ইহারা জ্ঞেয় 

কেবল জ্ঞাতার বিষয়, এই কথা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। প্রদিদ্ধ পাশ্চাত্য 
জ্ঞানের নিয়ম 

নহে, তাহা 

জেয বিবয়। 

দার্শনিক কাণ্টের মতে দেশ ও কাল জ্ঞের় পদার্থ নহে, কেবল 

জ্ঞাতার জ্ঞানের নিদ্ম পদার্থে আরোপিত | ১ হার্ট ম্পেম্সরের 

মতে দেশ ও কাল জ্ঞেয় বিষয়, জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে । ২ 

বাহাদের মতে দেশ ও কাল জ্ঞেম পদার্থ নহে, কেবল জ্ঞাতার 

জ্ঞানের নিয়ম মাত্র, তাহারা স্বমত সমর্থনার্থে এই রূপ তর্ক 

করেন_ দেশ ও কাল জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না, 

কেনন! তাহ! হইলে বহির্জগতের পদার্থের জ্ঞান হইতে দেশ ও 

কালের জ্ঞান ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইত, কিন্তু তাহ ন হইয়! প্রথম 

হইতেই, বহির্জগতের কোন বিষয়ই আমর। দেশকাল মনবচ্ছিন্ন 

বলিয়া! মনে করিতে পারি না। অতএব দেশকালের জ্ঞান বাহির 

হইতে প্রাপ্ত নহে, অন্তর হইতে উদ্ভৃত। এ তর্ক সঙ্গত বটে, কিন্ত 

ইহাদ্বারা একথা সপ্রমাণ হয় না৷ যে দেশ কালজ্ঞেয় পদার্থ নহে, 

কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম, এবং আমাদের ন্তায় জ্ঞাত। না 

থাকিলে দেশ কাল থাকিত না! বরং দেশকালঅনবচ্ছিন্ন বিষয় 

আমর! চিন্তা করিতে পারি না, ইহান্ধবারা এই কথ সপ্রমাণ হয় বে 

দেশকাল স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞের, এবং অপরাপর জ্ঞেয়্ পদার্থ অপেক্ষা ইহা- 

দের অস্তিত্ব অধিকতর নিশ্চিত। যে দেশ ও কাল অনহচ্ছিন্ন 

কোন বিষয় আছে ইহ! মনে করা বায় না, এবং যাহার অভাব 

মনেও ভাবা বায় না, সেই দেশ ও কালজ্ঞাতার বাহিরে নাই 

এবং জ্ঞাতা কর্তৃক জ্ঞেয় পদার্থে আরোপিত হয়, এ কথা বলিতে 

১. 02005 01100066501 7015 [5250129 1950 [ঠি ৩11৩5 [7509 

12005 ৬০1. 11 29, 20১ 27, 
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হম অঃ] জ্ঞেয়। 

গেলে, জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মার সাক্ষ্য বাক্যের সত্যতা সন্দেহ 

করিতে হয়, এবং তাহা করিতে হুইলে (সই সন্দেহের প্রতিও 

সন্দেহ হয়। 

শ্গর্খ/ ন্গালঞি সম্বন্ধ লইয়াও উক্তরূপ মতভেদ হইতে 

পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধও আত্মার প্রাক্ষ্যবাক্যে জ্ঞের বিষয় বলিতে 

হইবে, কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে। কারণ ও কার্য্যের 

পারম্পর্ধ্য মাত্রই লক্ষি হয়, তত্ভিন্ন কারণ কিরূপে কাধ্য উৎপন্ন 

করে সে প্রক্রিয়া আমরা! জানিতে পারি না। কিন্তু কারণ ও 

কার্ষোর মধো কেবল পারম্পর্ধ্য নে, অন্তরূপ সম্বন্ধও আছে, ইহ! 

না মনে করিয়। থাক! যায় ন!। 

পূর্ণজ্ঞানে দশর্দিক এক, ত্রিকাল এক, ও কার্যযকারণ এক 

বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু সে একত্ব অপূর্ণ জ্ঞানের 
জ্ঞেয় নহে। তবে তাই বলিয়া অপূর্ণ জ্ঞানের জ্ঞের় একেবারে 

্রাস্তিমূলক বল! যায় না। 

দেশ কাল ও কারণ এই তিন জ্ঞেয় আমাদের জ্ঞানের 

অপূর্ণভার বিলক্ষণ প্রমাণ দের । দেশ কাল ও কারণপরম্পরার 

শেষ আছে ইহা! আমরা যনে অনুমান করিতে পারি না, অথচ 

ইনাদ্দের অনন্তপূর্ণতা মনে ধারণ করিতেও পারি না। ইহার 
বাহিরে আর দেশ নাই, এই কালের পর আর কাল নাই, এই 

কারণের আর কারণ নাই, ইহা কখনই বলিতে পারা যায় ন, 

বলিণেও আকাজ্ষার নিবৃত্তি হয় না। অথচ ইহাদের অনস্ত 

পর্ণতাও জানের আরত্ব করিতে পারি না। এই স্থলে 
বিশ্বাসই আমাম্র অবলম্বন, এবং বিনি অনস্তদেশব্যাপী, অনস্ত- 

কালস্থায়ী, সকল কারণের আদি কারণ, ও জড়চৈতন্তময় সমস্ত 
জগৎ যাহার বিরাটমুত্তি, সেই ব্রন্ম আমাদের রম ও পরম জ্ঞের 

৩৫ 

কার্যযকার« 
সম্বন্ধ ও জের 

বিষয় ৷ 



৬৬ 

ভ্রিগুণতত্ব। 

ভ্তান ও কন্ম। [ ১ম ভাগ 

এই বিশ্বাসই আমাদের জ্ঞানপিপাসানিবৃত্তির একমাত্র উপায় । 

জ্ঞেয়স্বদ্ধে আর ছুইটি কথা আছে যাহ! অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ 

উভয়েরই সহিত সংশ্রব রাখে । একটি ক্রি স্ত্র, অপরটি 

ভ্রেয় ব| পদার্থের প্রন্ছাক্রন্নি্স্ত্ | 
ত্রিগুণতত্ব অর্থাৎ রজঃ, সত্ব, তমঃ, এই তিন গুণের আলোচন। 

বা উল্লেখ পাশ্চাত্যদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাংখ্য- 

দর্শনের মতে প্রকৃতি এই ত্রিগুণাত্মিকা এবং এই গুণত্রয়ের বৈষম্য 

দ্বারা জগতের স্থষ্টিক্রিয়! সম্পন্ন হইতেছে । ১ আবার বেদাস্তদর্শনে 

এই কথার প্রতিবাদস্থলে এই গুণত্রয়ের উল্লেখ আছে।২ সে 

সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা এখানে অনাবশ্তাক। তবে 

যুক্তিঅনুসারে দেখিতে গেলে যতদূর বুঝিতে পার! যায় তাহাতে, . 

রজঃ, সত্ব, তমঃ, এই ব্রিগুণকে ক্রিয়া, জ্ঞান, ও অজ্ঞানবোধক 

গুণ বালয়া লওয়া যাইতে পারে, অথবা স্থষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, 

জগতের এই ত্রিবিধ কার্ধের কারণরূপ শক্তির গুণ বলিয়া লওয়া 

যাইতে পারে । এই হই অর্থ নিতান্ত অসম্বদ্ধও নহে । রজোগুণে 

সৃষ্টি, সত্তগুণে স্থিতি, ও তমোগুণে বিনাশ, তিনগুণে জগতের - এই 

তিন কার্য সাধিত হুয়, ইহাই শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ । সৃষ্টি একটি ক্রিয়া। 

যাহা সৃষ্ট হইল তাহা পুর্বে অপ্রকটিত ছিল, পরে প্রকটিত হুইল, 

অতএৰ তাহার স্থিতি, জ্ঞানের আলোকে তাহার অবস্থান । এবং 

বিনাশ পুনরায় অপ্রকটিত হওয়া, অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন হওয়া। 

স্্টি, স্থিতি, বিনাশ, প্রায় সকল জ্ঞের পদর্থেরই অবস্থার এই তিন 

ক্রম, এবং রজঃ সত্ব, তমঃ, গুণত্রয় সেই ক্রমজ্ঞাপক। এই তিন 

১ সাংখ্যদর্শন, ১৬১ । 

& শাক্করভাষ্য) ১1৪1৮.১ | 



২য় অঃ] জেঞ্রয়। 

গুণের কিঞ্চিত আভাস আর্ধ্যশান্ত্রে প্রথমে ছান্দোগ্য উপনিষদ , 

এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেং পাওয়া বায়। উক্ত উপনিষদ্ঘয়ে 
লোহিত শুরু কৃষ্ণ বলিয়া যে তিনরূপের উল্লেখ আছে তাহাই রজঃ 

সত্ব তমঃ গুণত্রয় । এবং ভাবিয়। দেখিলে জান! যায় অগ্নি প্রজলিত 

হইবার বা হুর্ধা উদ্দিত হইবার প্রথম অবস্থায় বর্ণ লোহিত, পরে 

পূর্ণপ্রজলিত বা উদ্দিত হইলে বর্ণ শুরু, ও শেষে নির্বাপিত বা 

অস্তমিত হইলে বর্ণ কৃষ্ণ । 

জ্ঞেয় বা পদার্থের প্রকারনির্ণয়ার্থে সকল দেশেরই দার্শনিকেরা 

প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রাচীন ন্তায়ে মহষি গোতম ষোড়শ পদার্থের 

নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্ত তাহ! জ্ঞেয় পদার্থের প্রকারভেদ নহে, 

তাহা স্থায়দর্শনের ষোলটি বিষয় মাত্র। 

মহযি কণাদ বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কন্ম, সামান্ত, বিশেষ, 
এবং সমবায়, পদার্থের এই ছয়টি প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন । 
নবাগ্ায়ের মতে পদার্থের প্রকার উক্ত ছয় ও অভাব লইয়া 

সাতটি | £ 

গ্রীস দেশীয় দার্শনিক আরিইটলের মতে পদার্থের প্রকার 
দশটি, এবং দেই প্রকারকে তিনি “কাটিগরি+ নামে অভিহিত 

করিয়াছেন । « সেই দশটি প্রকারের মধ্যে দেশ ও কাল বাদে 

বাকি আটটা স্তায়ের সাতটার মধ্যে ভান! যায়। 

১ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ খণ্ড। 

২ ধর্থ অধ্যায়) ৫। 

ই “খজালজ। আস্কিনম্মকজঘ্য।”? । 

৪. জন্য" মৃহ্যান্ধতআা হল বালান্ম' বিতর । 

অলজাঘহ্বঘামাজ: নহাআঁ: স্তম জীপ্িলা: ॥| 
চ 41151000525 9018980010১ 08068010155, 0৮. 1৬. 
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জ্ঞান ও কর্ম । [ ১ম ভাগ 

জন্মান দার্শনিক কাণ্টের মতে আরিষুটলের প্রকারভে 

যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাহার মতে বহির্জগতের জ্ঞেয় পদার্থের মূল 
প্রকারভেদ জ্ঞাতার অন্তর্জগতে যে শ্বতঃসিদ্ধ মুলপ্রকারভেদের 

নিয়ম আছে তাহারই অন্থগামী হওয়া আবশ্তক, এবং তদনুসারে 

সেই প্রকার চতুর্বিধ_-১) পরিমাণ, (এক, অনেক, সমগ্র) 

(২) গুণ (সত্বা, অসত্ব, অপুর্ণ সত্ব), (৩) সম্বন্ধ (সমবায়, কার্যাকারণ, 

সাপেক্ষতা), (৪) ভাব (সম্ভব, অসম্ভব, অস্তি, নাস্তি, নির্ব্বিকল্প, 

সবিকল্প)১ । 

স্থল ভাবে দেখিতে গেলে দ্রবা, গুণ, কর্ম, সন্বন্ধ , ও অভাব, 

জ্ঞেয় পদার্থের এই পাঁচটী প্রকার নির্দেশ কর! যাইতে পারে । 

যদ্দি প্রথমতঃ এই পাঁচের কোনটা অপরের মধ্যে না 'আইসে, এবং 

দ্বিতীয়তঃ সকল জ্ঞেয় পদার্থ বা বিষয়ই এই পাঁচের কোন এক্টীর 

মধ্যে অবশ্ঠই আইসে, অর্থাৎ যদি এই পাঁচটা পরম্পর পৃথক ও 

সমস্ত বিষয়ব্যাপক হয়, তাহ! হইলেই এই বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া 

লওয়া যাইতে পারে । দেখা ধাউক তাহ! হয় কি ন1। 

দ্রব্যে গুণ থাকে, কিন্তু দ্রবা গুণ নহে, গুণও দ্রবা নহে। 

ঘট বৃহৎ হইতে পারে, কিন্তু ঘট এই দ্রব্য এবং বৃহৎ এই গুণ 
পরস্পর ভিন্ন । কর্ম দ্রব্য রা বা দ্রব্যের গুণ দ্বারা সম্পন্ন হইতে 

পারে, কিন্তু কর্ম্ম দ্রব্য নহে, গুণও মতে । বুহৎ ঘট পড়িয়া গেল, 

এস্থলে পড়িয়া! যাওয়া কার্য ঘট ও বুহৎ উভয় হইতেই পৃথক । 

বৃহৎ ঘটের উপর ক্ষুদ্র ঘট, এ স্থলে উপরনিম্ন এই সম্বন্ধ ঘটদ্বয় ও 
তাহার্দের গুণ ও কর্ম হইতে ভিন্ন। এখানে ঘট নাই, এস্বলে 

ঘটের অভাব ঘট বা তাহার গুণ বা কন্মন ব! সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন। 
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২য় অঃ] জ্বেয়। 

অতএব উপরের প্রথম কথাটি ঠিক বলিয়া! বোধ হইতেছে । 

এক্ষণে দ্বিতীয় কথাটি ঠিক কি না, অর্থাৎ জ্ঞের পদ্দার্থ বা 

বিষয়মত্রই উক্ত পাচ প্রকারের কোন একটির মধ্যে আইসে 

কিনা, দেখ! আবশ্তক। এ পরীক্ষা তত সহমত নহে, কারণ সমস্ত 

জ্ঞের পদার্থ ব৷ বিষয় লইয়। পরীক্ষা করিতে হইবে। বহির্জগতের 

পদার্থ বা বিষয় সকল যে উক্ত পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত, তাহা 

অনায়াসেই দেখ! যার । তবেদেশ ও কাল তদ্রপ বটে কিনা এ 

প্রশ্ন উঠিতে পারে। দেশ ও কাল কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম 
না হইয়া যদি জ্ঞেয় বিষয় হয়, তবে তাহ দ্রব্য মধ্যে গণ্য হইবে। 

যদ্দি দেশ ও কাল কেবল জ্ঞানের নিয়ম অর্থাৎ অন্তর্জগতের বিষয় 

হয়, তবে তাহার কথ! পরে বল। যাইতেছে । শক্তিকে ড্ব্য ও গু৭ 

উভগ্ন ভাবেই লওয় ষাইতে পারে । দি দ্রব্যে সন্নিহিত বলিয়! 

ভাব! যায় তাহ। হইলে শক্তি গুণ, এবং যদি দ্রবা হইতে পৃথক ভাবে 

দেখ! যায়, তবে শক্তি দ্রব্য মধ্যে গণ্য । অন্তর্জগতের বিবয়মধ্যে 

স্মৃতি, কল্পনা, বা অনুমানদ্বার৷ লব্ধ বিষয় সকল তাহাদের বহির্জগতের 

প্রতিকৃতি বদ্যৎপ্রকারেয় অন্তর্গত তত্তৎ প্রকারান্তর্গত। যথা, 

স্থৃত বন্ধুর মুতি দ্রব্য, কল্পিত রজতগিরির শুর্রবর্ণ গুণ, ইত্যাদি । 

অন্তজ্জগতে অনুভূত সুখছুঃখাদি যাহার প্রতিকৃতি বহিজ্জগতে 

নাই, তাহাও দ্রব্য বলিয়৷ গণ্য, অন্ততঃদ্রব্য শব এই অর্থে লওয়া 

যাইতেছে । চিন্তা চেষ্টারদি অন্তর্জগতের রিয়া কর্মের মধ্যে 

আসিবে। আত্ম! ও বুদ্ধি, দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা যায়। এতদৃভিন্ন 

কতকগুলি পদার্থ বা বিষয় আছে যাহা বহির্জগতের কি অন্তজ্জগতের 

তৎসম্বন্ধে সংশস্ন হইতে পারে, যথা, জাতি । সকল গো এবং অশ্ব 

বহিজ্জগতে আছে, গোজাতি এবং অশ্বঞ্জাতি বহির্জগতে আছে কি 

তাহা কেবল জ্ঞাতার অনুমিতি মাত্র, এই প্রশ্রের উত্তর দিতে হইলে 



জ্ঞান ও কর্ম । [ ১ম ভাগ 

যদিও 'গো» “অশ্ব” শন্ব বহির্জগতে আছে বলিতে হইবে, কেন না 
তত্তৎ শব্দ বহিজ্জগতে লিখিত ও উচ্চারিত হয়, কিন্ত গোঞ্জাতি 

অশ্বজাতি, বিশেষ বিশেষ গো ও অশ্থ ছাড়া পৃথকৃ ভাবে জ্ঞাতার 

জ্ঞানে ভিন্ন বহির্জগতে আছে বল! সহজ নহে । প্রত্যক গরুতে 

গোজাতির লক্ষণ সমস্ত, ও প্রত্যে ক অশ্বে অশ্বজাতির লক্ষণ সমস্ত, 

বিদ্তমান, কিন্ত গোজাতি বা অশ্বজাতি বিশেষ গে! বা বিশেষ অশ্ব 

হইতে পৃথকরূপে বহির্জগতে দেখা যায় না । এ ভাবে ভাবিতে 

গেলে, গোত্ব, অশ্বত্ব বহিজ্ভগতে প্রত্যেক গো ও প্রত্যেক অশ্বের 

গুণ, এবং গোজাতি ও অশ্বজাতি অন্তর্ঞগতে দ্রবা বলিয়া গণ্য । 

এই হিসাবে অনুমিত নিয়ম ও দ্রব্যমধ্যে গণ্য । এবং দেশ ও কাল 

জ্ঞানের নিয়ম হইলে তাহার! ও দ্রব্য মধ্যে গণ্য । 

এক্ষণে একথা বলা যাইতে পারে, বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের 

সকল বিষয়ই উক্ত পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত । 
4 



ত্ডভীম্স অল্যান্স ৷ 

অন্তত্জগৎ। 

জ্রেপ্সসম্ন্ধে পাধারণতঃ কয়েকটি কথা পূর্ত্ব অধ্যায়ে বল! 
হইয়াছে । ভজ্ডেয় পদার্থ যে ঢই ভাগে বিভক্ত, সেই ভাগন্বয় 

অর্থাৎ 'স্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এই অধ্যায়ে 

ও ইচার পরের অধ্যায়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচন! হইবে। তন্মধ্যে 

অন্তর্জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর, অতএব তাহারই 

কথা অগ্রে বলা যাইবে। 

অন্থর্জগৎ প্রতোক জ্ঞাতারই বিভিন্ন । আমার যাহা! অস্তর্জগৎ 

অন্য জ্ঞাতার পক্ষে তাহ! বহির্জগৎ, এবং অন্তের অন্তর্জগৎ আমার 

পক্ষে বহির্জগৎ। অন্তর্গৎবিষয়ক জ্ঞান অন্ত টি দ্বার! লতা, 

এবং স্বিধার জন্ত সেই জ্ঞান গনহতন্রী নামে অভিহিত হইবে। 

আমার অন্তরে কি হইতেছে ততপ্রতি মন দিলেই তাহা! আমি 

জানিতে পারি। জাগ্রৎ অবস্থার গ্রতিমৃহূর্তের কথাই জানা যায়। 

নিদ্রিত অবস্থারও অনেক কথা তদবস্থাতেই স্বপ্নরূপে জানিতে পারি 

এবং জাগ্রত হইলেও মনে থাকে । তবে আমার গাঢ়-নুযুপ্তিকালীন 

আমার অন্তর্জগতের কোন কথার তৎকালেও সংজ্ঞ! থাকে না, 

পরে জাগ্রৎ হইলেও তাহার কিছু স্বরণ থাকে না। 

অন্তরের কি বাহিরের কোন বিষয়ে মন একাস্ত নিবিষ্ট 

থাকিলে তৎকালে অপর কোন বিষয়ের সংজ্ঞা থাকে না। ইহা 

হজ্ঞার একটি নাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম আমাদের পক্ষে পরম 

অন্তর্জগৎ 
প্রত্যেক 
জ্ঞাতার তিন্ন। 

বিষয়কজ্ঞানের 

নাম সংজ্ঞা। 

এক বিষয়ে 

অন্য বিষয়ের 

সংজ্ঞা থাকে ন। 



৪৭. 

এ নিয়ম 
হিতকর। 

সংজ্ঞার বাহি- 

রেও জ্ঞানের 

পরিধি বিস্তৃত। 

জ্ঞান ও কণ্ম্ন। [ ১ম ভাগ 

হিতকর। এই নিয়ম আছে বলিয়াই অন্তজ্জগতের, ও আমাদের 

জ্ঞানের সীমান্তর্গত বহিজ্ঞ্গতের, বিষয়দ্বারা প্রতিধাত প্রাপ্ত 

হইলেও বিচলিত ন! হইয়া আমর! বাঞ্চিত বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিতে 

পারি। এই নিয়ম আছে বলিয়াই বর্তমান ক্ষণিক স্খহঃখ তুচ্ছ 

করিয়া স্থাযিহ্ঃখ নিবারণের ও স্থায়ি স্থখলাভের নিমিত্ত আমরা 

চেষ্টা করিতে পারি । এই নিয়ম প্রভাৰেই জ্ঞানীর! শ্রমজনিত 

ক্লেশ অনুভব না করিয়া ছুরূহ শান্ত্রালোচনায় কাল" ন করিতে 

পারেন। এই নিয়ম প্রভাবেই কন্মীরা স্থখের প্রলোভনের প্রতি 

দৃষ্টিপাত না করিক্লা কঠোর কর্তব্পালনে সমর্থ হয়েন। এবং এই 
নিকষ প্রভাবেই যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ সাধ্য, ও যোগীর! 

বিষয়বাসন! পরিত্যাগপূর্ব্বক তত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত দুঁব্রত হইতে 

পারেন। কিন্তু একবিষয়ে মনোনিবেশের নিয়ম যেমন শুভকর, 

এই নিয়য়ে অভ্যস্ত হওয়া তেমনই আয়াসসাধ্য । অতএব যত ত্বরায় 

একাগ্রতার সহিত মনোনিবেশ অভ্যাস করিতে আরম্ভ কর! যায় 

ততই ভাল। 

এই স্থলে ইহাও বল! আবশ্ঠাক যে ষদ্দিও একবিষয়ে নিৰিষ্টচিত্ত 

থাকিলে অন্ত কোননিষয়ের সংজ্ঞা হয় না, তথাপি আত্ম। 

বিষয়াস্তরের যে সকল প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় তাহা একেবারে নিক্ষল 

যায় না, এবং শরীরের ব! মনের অবস্থা বিশেষে সেই আপাততঃ 

অপরিজ্ঞাত বিষয় যে সংজ্ঞার সীমার বাহিরেও পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, 

তাহার এমাণ পাওয়া যায়। থা, অন্যমনস্ক থাক! প্রযুক্ত যদিও 

কোন সময়ে কোনবিষয় দৃষ্টিগোচর বা শ্রতিগোচর হওয়া সন্বেও 
তাহ! দেখিলাম বা গুনিলাম বলিয়া সং! হয় নাই, তথাপি শরীরের 

উৎকট গীড়ার অবস্থায় ব! মনের উৎকট চিন্তার অবস্থায় ততদ্ 

বিষয় দেখ! ৰ৷ গুন! গিয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে, এরূপ বিখস্ত বৃতাস্ত 



৩য় অঃ] জন্তর্জগণু । 

অনেকেই গুনিয়াছেন। এতন্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে জ্ঞাতার 

ংজ্ঞার সীমার বাহিরেও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত আছে। 

অন্তর্জগতের বিষর মধ্য প্রথমেই আআ তান ও তাহার 

সঙ্গে সঙ্গে আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞান জন্মে । শিশুর মনে কি 

হয় যদিও ঠিক বল! যায় না, যতদূর আমর! বুঝিতে পারি তাহাতে 
বোধ হয় প্রথম সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞান জন্মে, এবং 

আত্মজ্ঞান সংজ্ঞার নামান্তর বলিলেও বল! যায় । 

পরে ক্রমশঃ অন্তরের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা ক্রয়! ও বাহিরের 

ভিন্ন ভিন্ন বস্ত ও বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। এবং বহির্জগৎ ও 

অন্তর্জগতের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি 

হইতে থাকে । সেই ঘাত প্রতিঘাত বুঝিবার নিমিত্ত এই 

অস্তর্জগৎ শীর্ষক অধায়েই বহির্জগতের ছুই একটি কথার 

অবতারণ আবশ্বক। 

এই স্থানে প্রথমেই এই প্রশ্র উপস্থিত হয়, অন্তরের যে সকল 

শক্তি ব! ক্রিয়ার কথ! বলা হইল তাহা কাহার শক্তি বা ক্রিয়া? 

জড়বাদীর! বলেন তাহা দেহের অর্থাৎ সজীব দেহের ক্রিয়া। 
চৈতন্তবাদধীর। একমত নহেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বলেন 

তাহ] মনের বা অহসঙ্কারের ক্রিয়া, এবং কেহ বলেন তাহ! আস্মার 

ক্রিয়। । জড়বাদের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি, আছে জ্ঞাতা 

শীর্ষক অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ হুইয়াছে। প্রথমোক্ত 

শ্রেণির চৈতন্তবাদীদের মতে আত্মা নির্বিকার ও নিক্ষিয়, এবং 

অস্তর্ঞগতের যে কিছু ক্রিয়া তাহা মনের অথবা অহঙ্কারের। 

আত্মা দেহবন্ধনমুক্ত ও পূর্ণজ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে কিভাব ধারণ 

করিবে তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু দেহাবচ্ছিম্ন ও অপূর্ণ, 
জ্ঞান বিশিষ্ট আত্মার সহিত মন বা অহঙ্কারের পার্থক্যের কোন 

প্রথমে আত্ম- 
জান ও আত্ম! 
অনাস্বার ভেদ- 

জ্ঞান জন্মে। 

পরে অন্তরের 

শক্তি ব৷ ক্রিয়া 
ও বাহিরের 
বস্ত ও বিষয় 
সম্থকষে জ্ঞান 

জন্মে। 

অন্তর্জগতের 

ক্রিরাদি কাহার 

-আতম্বার। 



বহির্জগৎ 
সংঅবে 

অন্তর্জগতের 

ক্রিয়ার অগ্রেই 
ইন্রিয়স্কুরণ। 

জ্ঞান ও কন্ম। [ ১ম ভাগ 

প্রমাণ অন্তর্জগতের একমাত্র সাক্ষী আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে 

পাওয়া যায় না। অতএব অস্তজ্জগতের ক্রিম্াদি আত্মার বলিয়াই 

পরিগণিত হইবে । ১ 

বহি্জগতের সংশ্রবে অন্তর্জগতে যে সকল ক্রিয়া হয় তাহার 

অগ্রেই ইত্তিকসস্ফুল্লপ হয়। ইন্ট্রিয় দ্বিবিধ। চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিক, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রির়। এবং হস্তপদাদি 
কর্শেন্রিয়। এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের কার্ধ্য সর্বশরীরব্যাপী ন্নাুজাল 

ও মস্তকাতভ্যন্তরস্থিত মন্তিফ দ্বারা সম্পন্ন হয় । সেই ন্নাযুজালের ও 

মস্তিফের গঠন ও ক্রিয়ার বিবরণ বাহুল্যে লিপিবদ্ধ করা৷ এই গ্রন্থের 

উদ্দেন্ত নহে । তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে পাঠক শরীরতত্বের ও 

শরীরতত্বমূলক মনোবিজ্ঞানের পুস্তক ২ পাঠ করিতে পারেন। 

এই স্থলে কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই চারিটি কথা বল৷ 

যাইবে । দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিক 

জিহ্বা, ও ত্বক এই পঞ্চচ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা স্ফুরণ। সেই ক্রিয়া 
অতি বিচিত্র । তাহার আরম্ভ দেহে ও শেষ আত্মাতে। এই 

দেহের ক্রিয়া কিরূপে আত্মার ক্রিয়া অর্থাৎ বাহবস্তজ্ঞানে 

পরিণত হয় তাহা জান! যায় নাই। তবে বস্তজ্ঞানের পূর্ববর্তী 

শারীরিক ক্রিয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কিরূপ তাহ! শরীরবিজ্ঞানবিৎ 

পণ্ডিতগণ দ্বারা অনেক দূর আঁবঙ্কত হইয়াছে । তাহার সম্পূর্ণ 

বিবরণ অতিবিস্থৃত ব্যাপার । তাহার স্থল কথা মাত্র সংক্ষেপে 

এখানে বলা যাইবে। 

চক্ষুর ক্রিয়া কিরূপ ।--কোন বস্ততে আলোক পড়িলে এবং 

১ সাংখাদশন ২ অঃ ২৯ সু) ও বৈশেধিক দর্শন ৩ আও ভ্র্টব্য। 
২ ছ2506175 113551010985 এবং 15005  9155101081051 

75901501059 ভ্রষ্টব্য। 



৩য় অঃ] অন্তর্জগণ্ড । ৪৫ 

সেই আলোক অবাধে চক্ষৃতে আসিতে পারিলে, চক্ষুর অভ্যন্তরে 

যে হুক্ম শিরাজাল আছে তদুপরি দৃষ্টবস্তর প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়। 
সাধারণতঃ চক্ষুর গঠন এত চমৎকার যে, সেই প্রতিকৃতি দৃষ্টবস্তর 
আকারের অবিকল ছবি হয়। তবে বার্ধক্য বা রোগবশতঃ চক্ষুর 

দোষ জন্মিলে সে প্রতিকৃতি ঠিক হয় না। প্রতিকৃতির অবিকলতার 

তারতম্যের উপর দৃষ্ট বস্তর আকারজ্ঞান বিশুদ্ধ হইবে কিন! তাহা! 
নির্ভর করে। এর প্রতিকৃতি সক্ষম স্নাযুজালের উপর অঙ্কিত হয় ও 

তাহাকে স্পন্দিত করে, সেই স্পন্দন মণ্তিফে নীত হয়, ও তদনস্তর 

দর্শন জ্ঞান জন্মে। 

কর্ণের কার্ধ্য স্থলতঃ এইক্পে নিষ্পন্ন হয়_শবদ্ধারা শব্ধবহ 

শ্রাধুর যে স্পন্দন হয় তাহ! কর্ণকুহরে নীত হইয়া তত্রস্থ পটহচম্ে 
আঘাত করতঃ তাহাকে স্পন্দিত করে, ও সেই ম্পন্দন কর্ণাভ্াত্তরস্থ 

সুক্ষ কেশরপুঞ্জকে স্পন্দিত করে, এবং সেই স্পন্দন স্নাযুদ্বার৷ 
মন্তিফে নীত হয়, ও তন্বার! শব্দজ্ঞান জন্মে। 

নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বকের সুক্ষ সুক্ষ স্সাুর সহিত বাহা বস্তুর 

গন্ধরেণুও শ্বাদরস, ও আকার উত্তাপ মিলিত হইয়া তাহাদিগকে 

স্পন্দিত করে, ও সেই স্নায়ু স্পন্দন মস্তিষ্কে নীত হইয়া, প্রাণ, 

আস্বাদন, ও স্পর্শন জ্ঞান জন্মে। চক্ষু কর্ণাদি ইন্জিয়ের স্ক রণ দ্বারা ইন্জরিয়স্ফূরণ 

বহির্জগতের প্র-্তান্ষতন্তান্ন জন্মে, ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতার যে উঠ এ 
সেই জ্ঞান জন্মিতেছে এব্ষয়েরও সংজ্ঞালাভ হয়। .. 

এতদ্ভিন্ন অন্তর্জগতের আরও কতকগুলি বিচিত্র ক্রিয়া অন্তর্জগতের 

আছে। যাহা একবার প্রত্যক্ষীভূত হইগ্লাছে তাহা পরে প্রত্যক্ষ রে 
না হইলেও তাহাকে পুনরায় জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আনিতে পার! অনুমান, 
যায়। যথা, একসময় বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখিয়াছি বা ৰেদমন্ত্র পাঠ অন্তব, চেষ্টা। 
গুনিয়াছি। সময়াস্তরে তাহা ন! দেখিয়া বা না শুনিয়াও সেই 



জ্ঞান ও কর্ম । [ ১ম ভাগ 

মন্দিরের রূপ বা সেই মন্ত্রের শব্খবিস্তান বলিতে পারি । এই ক্রিয়ার 

নাম স্মভ্বণী করা, এবং যে শক্তি দ্বার ইহ! সম্পন্ন হয় তাহাকে 

সত্ভি বলে। 

যাহ! প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহ! যেবপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে ঠিক 
সেইরপে স্মরণ না করিয়া, কল্পিত পরিবর্তিতরূপে তাহাকে জ্ঞানের 

পরিধির মধো আনিতে পারি । যথা, অশ্ব ও হস্তী দেখিয়াছি, 

এবং অশ্খের শ্তায় পদাদি ও হস্তীর ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট পশুর রূপ মনের 

সন্মুধে উপস্থিত করিতে পারি। সেই ক্রিয়াকে শ্রম! করা 

ও তাহ! সম্পন্ন করিবার শক্তিকে স্বল্সন্না বলে। : 

যাহ! প্রত্যক্ষ বা কল্পিত হইয়াছে তাহার্দিগের জাতিভাগ ও 

জাতির নামকরণ করিতে, এবং তাহা হইতে নূতন তত্ব জ্ঞানের, 
পরিধির মধ্যে আনিতে পারি। যথা, কোনস্থানে নানাবিধ জন্ত 

দেখিয়া কতকগুপি গোজাতি, কতকগুলি অশ্বঞ্জাত, কতকগুলি 

মেষজাতি স্থির করিয়া গে, অশ্ব, মেষ নামকরণ করিতে পারি । 

কোনস্থানে ধূম দেখিয়! তথায় বহি আছে স্থির করিতে পারি। 

ছুইটি সরলরেখার প্রত্যেকটি আর একটি সরলরেখার সহিত সমান্তর 

ইহ কল্পন! করিয়া, তাহার! পরস্পর সমাস্তর এই সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইতে পারি। এই সকল ক্রিয়ার নাম অন্যুন্নান্ন5 এবং ষে 
শক্তিত্বারা তাহ! সম্পন্ন হয় তাহাকে এুছ্ন্ধি বল! যায় । 

উপরিউক্ত ক্রিয়া ভিন্ন অন্তর্জগতের আর এক শ্রেণির ক্রয়! 

আছে, থা, সুখ, ছুঃখ, প্রীতি, হিংসা, ভক্তি, ঘ্বণা, অনুরাগ, বিদ্বেষ 

প্রভৃতি অক্যুভ্ভব্ব কর!। 

এবং এতদ্বাতীত অস্তর্জগতের অপর একবিধ ক্রিয়া আছে, 

বথা, হচ্ছ ও এ্রম্যত্ঞ্র বা কর্ম করিবার চেষ্টা। 

এই সকল ক্রিয়া ঝা শক্তির সমাকু আলোচনা অতি বিস্তৃত 



তয় অঃ] আহ্ততড়িগণ্ড.। 

ব্যাপার, এবং তাহ! এই ক্ষুত্র গ্রন্থের উদ্দেন্ট নহে | তবে প্রত্যেক 
ক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞিৎ বলা যাইবে। 

এই খানে একটি বিষয়ের উল্লেখ কর! আবন্তক । ম্মরণকল্পন্দি 

কারা মনের বা আত্মার ভিন্ন ভিন্ন শক্ি দ্বার সম্পয় হয় এ কথা 

বলিতে অনেকে বমাপত্তি করেন। তাহার! বলেন মন ৰা! 

আত্ম। এক পদার্থ, তাহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি থাকার কোন প্রমাণ 

নাই। দেহের ধেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভিন্ন ভিন্ন উন্দ্রিয়াি 

অঙ্গপ্রতাঙ্গ আছে, মনের বা আত্মার সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 

ভাগে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে, এরূপ বোধ করা অবশ্তই ভ্রাস্তি- 

মূলক, কারণ মনের বা আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ভাগ অনুমান করা 

যা না। কিন্তু স্মবণকল্পনাদি ঘে ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য তাহার 

সন্দেহ নাই, এবং দেই দেই কাধ্য করিবার শক্তি যে মনের বা 

আত্মা আছে তাহাতেও সন্দেহে নাই। ম্ুতরাং মনের বা 

আত্মার স্মরণকল্পনার্দি ভিন্ন ভিন্ন কার্ষ্য করিবার শক্তি ভিন্ন ভিন্ন 

নামে অভিহিত ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবেচিত হুওয়ার পক্ষে কোন 

সঙ্গত বাধা দেখা যায় না। তবে এ কথা মনে রাখ কর্তব্য যে 

আত্মার কোন কাধ্য করিবার শক্তি আছে বলিলেই সেই কার্যে 

সম্পূর্ণ তত্বানুসন্ধান বা! হেতুনির্দেশ হর না। 
স্বৃতি সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা প্রধানতঃ বিবেচ্য-_€১) স্বতির 

বিষয় কি কি, (২) স্থৃতির কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন ত্য, (৩) স্বৃতির 

কার্ধ কি কি নিয়মের অধীন, (8) স্থৃতির হাঁস বৃদ্ধি কিসে হয়। 

১। স্মুতিল্ বিন্বস্ । বাহা। দেখিয়াছি ব! শুনি- 
যাঁছি তাহা স্মরণ করা যায়। দৃ্ট বিষয়ের স্মরণ হইলে মনে মনে 
তাহা চিত্রিত করা যায়, এবং স্মরণকর্তা চিত্রবিস্তায় নিপুণ হইলে 
সেই বিষয় অঙ্কিত করিয়া! অন্তকে দেখাইতে পারেন। সেইরূপ 

আত্মার তিন 
ভিন্ন শক্তি 
আছে একথা 

বল! কতদূর 
সঙ্গত। 

স্থৃতি। 



৪৮ 

২1 স্মৃতির কাধ্য 
কিরূপে হয় । 

জ্ঞান ও কণ্্ম। [ ১ম ভাগ 

শ্রুত বিষয়ের স্মরণ হইলে তাহার ধ্ব'ন আবৃত্তি কর! যায়, এবং 

ম্ররণকর্তী ধ্বনি আবৃত্তিকার্ধ্যে নিপুণ হইলে তাহা আবৃতি করিয়! 

অন্তকে শুনাইতে পারেন। কোন পূর্ব্ব অনুভূত স্রাণ, আন্বাদন, 

বা ম্পর্শন, সেইরূপে স্মরণ করা যায় না। তাহা এই পর্য্স্ত 

শ্ররণ করা যায় যে সেই ঘ্রাণ, আস্বাদন, বা স্পর্শন, অমুক দ্রব্যের 

ভ্রাণ, আস্বাদন, বা স্পর্শনের স্তায় ইহ! বলিতে পারা যায়, এবং 

সেইরূপ স্বাণ, আস্বাদন, বা ম্পর্শন, পুনরার অনুভূত হুইলে তাহা 

ষে পূর্বের স্তাক়, ইহাঁও বলা যাইতে পারে। 

শ.। আ্মৃতিল্ত ার্ম/ বিচল্দসে হম ॥। স্মৃতির 
কার্য অতি বিচিত্র, এবং কিরূপে তাহা সম্পন্ন হয় বল| সহজ 

নহে। পূর্ণজ্ঞানের পক্ষে ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমান, ত্রিকাল এক, 

এবং সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ই এক কালে সেই জ্ঞানের অনস্ত পরিধির 

মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু অপুর্ণজ্ঞানের পক্ষে জ্ঞাতবিষয়ের কেবল 

অল্পমাত্রই 'এককালে জ্ঞানের সীমার মধ্যে প্রকটিতভাবে থাকে, ও 

তাহার অধিকাংশই সেই সীমার বাহিরে অপ্রকটিতভাবে অবস্থিতি 

করে, এবং স্মৃতির দ্বারা কখনও চেষ্টায়, কখনও বিন! চেষ্টায় 

সেই সীমার মধ্যে আইসে। এই পধ্যস্ত অন্তর্দৃষ্টি দ্বার অনায়াসেই 
জানা যায়। কিন্তু স্থৃত হুইবার পূর্বে সেই সকল জ্ঞাত বিষয় 

কোথায় কি ভাবে থাকে, ও কি প্রকারেই বৰ! তাহার! স্বৃতির গোচব 

হয়, তাহা বল! সহজ নহে। 

কেহ বলেন কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিবার সময় 

ইন্জিয়ন্ষরণ মস্ত্িফে নীত হইয়া তথায় স্পন্দন ও কুঞ্চন হয়, এবং 

স্পন্দন থামিয়া গেলে জ্ঞাতবিষয় জ্ঞানের সীমার বাহিরে পড়ে, 

কিন্তু মস্তিষ্বের কুঞ্চন থাকিয়। যাঁর। পরে জ্ঞাতার ইচ্ছামত বা 

অন্ত কারণবশতঃ তাহার সন্নিহিত না সংস্য্ কোন ভাগের 



ওয় অঃ ] গু । 

গতি বিশেষ দ্বার! সেই কুঞ্চিত ভাগ পুনঃম্পনিত হইলে পূর্বজ্ঞাত 
বিষয় স্থৃতিপথে আইসে। একথা সত্য হুইতে পারে। এবং 

বিস্মৃত বিষয় প্ররণ করিবার জন্ত' তদানুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি যে 

মনোযোগ প্রদান করি, সেই প্রক্রির' এ কথার সত্যতা অনেকটা 
প্রতিপন্ন করে। কিন্তু কথাটি সতা হইলেও তদ্দ্াা স্বৃতিক্রিয়ার 

সম্পূর্ণ মন্রবোধ হয় ন1। বিস্বৃত বিষয় স্থৃতিপথে আসিলে তাহা 

যে পূর্বপরিচিত বিষয়, নূতন বিষয় নহে, এ কথ! কে বলিয়া দেয়? 

এ জ্ঞান কিরূপে জন্মে? জড়বাদী এই প্রশ্নের কোন যুক্তি সিদ্ধ 

উত্তর দিতে পারেন না। এবং চৈতন্তবাদী কেবল এই মাত্র 

বলিতে পারেন ষে পূর্ববাপরের এই সাঘৃশ্তের বা একতার পরিচয় 
পাওয়া আত্মার স্বভাবসিদ্ধ কার্য ৷ 

. প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ নিমিত্ত দেহের অর্থাৎ ইন্জিয়াদ্র সহায়তা 

যেরূপ আবশ্ক, পূর্ব প্রত্যক্ষলন্ধ জ্ঞান স্বৃতিপথে আনিবার নিমিত্ত 

দেহের অর্থাৎ মন্তিষধের বা অন্ত কোন দেহভাগের সহায়তা 

সেরূপ আবশ্তক কি না, এ বিষয়ের অনুশীলন অতীব বাঞ্ছনীয়, 
কিন্তু তাহা অতি কঠিন। ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ পরীক্ষা করা 
যত সহজ, মস্তিষ্কের কাধ্যকলাপ পরীক্ষা করা তাদপেক্ষা 
অনেক ছুরূহ। 

৩৩০1 ০8০55 চার্জ নি ভি ন্নিস্াম্ীনন। 
য্দিও স্ৃতির কার্য কিরূপে হয় স্থির করা অতি কঠিন, সেই কার্ধ্য 
কি কি নিয়মাধীন তাহার অনুশীলন অপেক্ষাকৃত সহজ । কোন 

বিষয় স্মরণ রাখিবার ও কোন বিশ্বৃত বিষয় স্মরণ করিবার নিমিত্ত 

নিজে কি করি ও অন্টে কি করে তৎপ্রতি প্রণিধানঘ্বারা আমরা 
এ বিষয়ে যে যে তত্বে উপনীত হই তাহা সংক্ষেপে এই-_ 

প্রথমতঃ--কোন বিষয় বত অধিকক্ষণ বা অধিকবার মনো 

৩। স্মৃতির কার্য 
কি কি নিষ্বম।- 
ধীন। 



৪ স্মৃতির হাস 
বৃদ্ধি কিসে 
হর। 

জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ১মভাগ 

নিবেশপুর্বক আলোচন! করি, তাহা তত অধিক দিন স্মরণ থাকে, 

ও বিস্মৃত হইলে তাহা! তত অধিক সহজে স্মরণ হয়। 

বরণ করিবার বিষন্ন কোন বাক্য হহুলে, তাহ! অনেক বার 

আবৃত্তির ফল এই হয় যে, পরে কিয়দংশ আবৃত্তি করলে 
অবশিই্াংশ অনায়াসে আপন! হইতে আবৃত্ত হুইয় যায় । 

দ্বিতীয়তঃ-_শ্মরণ রাখিবার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 

আনুষঙ্গিক বিষয় সকলের প্রতি, ও তাহার! মূল বিষয়ের সহিত যে 

ষে রূপে সম্বন্ধ তৎ্প্রতি, বিশেষ মনোযোগ দিলে, আনুষাঙ্গিক 

বিষয়ের কোন একটি মনে পড়িলেই মুল বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে 
স্বৃতিপথে আইসে। 

তৃতীয়তঃ- কোন বিশস্বৃত বিষয় ম্মরণ করিতে হইলে, তদান্থ- 

যঙ্গিক যে যে বিবয় স্মৃতিতে থাকে তাহার আলোচনা করিতে কারতে 

মূল বিষয় মনে পড়ে। যথা, কোন পুৃর্বপরিচিত ব্যক্তির নাম 

বিস্থৃত হইলে, সেই নামের সঙ্গে ঘে যে নামের সাদৃশ্ঠ আছে 
বলিয়া মনে হয় সেই সকল নাম মনে ভাবিতে ভাবিতে বিস্বৃত 

নাম স্মরণ ভয়। 

৪1 স্মৃতিল্র জ্রাসন্বদ্ষি কিসে হস্ত্র। 
যেমন কোন বিষয়ের প্রতি অধিকক্ষণ বা অনেকবার মনোনিবেশ 

করিলে তাহা! অনেক দিন মনে থাকে ও ভুলিলে সহজে মনে পড়ে, 

তেমনই কোন বিষয়ের প্রতি অনেক দিন মনোযোগ না করিলে 

তাহার স্বৃতির হাস হয়, এবং মধ্যে মধ্যে তত্প্রতি মনোনিবেশ 

করিলে তাহার স্মৃতির বৃদ্ধি হয়। . 

এতপ্ডিক্স স্থৃতির হাসবৃদ্ধির অপর কারণও মআাছে। শরীরের 

অবস্থার উপর অনেক স্থলে স্থৃতির হাসবু'্ধ নির্ভর করে। 

উৎকট পীড়ায় কোন কোন বিষয়ের পুর্বস্বতি একেবারে বিলুপ্ত 



ওয় অঃ ] অন্তর্গত । 

হয়, আবার কখন কখন বহুদিনের বিস্থৃত বিষয় অতি স্পষ্টরূপে 

 স্বতিপথে আইসে। এবং বার্ধকো সাধারণতঃ স্থতির হাস হইতে 

দেখা যায়। 

জড়বাদীর! শ্বমত সমর্থন নিমিত্ত শেষোক্ত কথার উপর বিশেষ 

নির্ভর করিয়! থাকেন। কথাটাও চিন্তার বিষয় বটে। আত্মা 

যদি দেহাতিরিক্ত হয়, তবে দেহের হাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার 

স্বৃতির হান কেন ঘটে? ইহার উত্তরে এই পধ্যস্ত বল! যাইতে 

পারে, আত্ম। দেহাতিরিক্ত বটে, কিন্ত যতদিন দেহাবচ্ছিন্ন ততদিন 

দেহের অবস্থার সহিত জড়িত, স্থৃতরাং স্বকাধ্যে দেহ হইতে 

সাহাযা বা বাধ! প্রাপ্ত হয়। 

স্থৃতির সাহাধ্যার্থে নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, যথা, 

ক্ষেপে সুত্ররচনা ও তন্থারা শান্ত্রশিক্ষ/ । সে সকল বিষয়ের 

বাহুল্য আলোচনার স্থল এখানে নহে। 

প্রত্যক্ষ ঘর! বহির্জগতের জ্ঞানলাভ হয়। স্থৃতি পূর্বলন্ধ জ্ঞান 

পুনরায় আনিয়। দের । কপ্পন! পৃর্ববলন্ধ জ্ঞান ইচ্ছামত রূপান্তরিত 

করিয়া! জ্ঞাতার সাক্ষাতে আনে । সেই রূপান্তর নান! প্রকারের, 

ও নানা উদ্দেশে তাহা হইয়া! থাকে । কখন বা আনন্দউদ্তাবন 

ও নীতিশিক্ষার নিমিত্ত কল্পনা পূর্র্বপরিজ্ঞাত বিষয় ভাঙ্গিয়৷ গড়িয়া 

স্বন্বরকে অধিকতর সুন্দর, ভয়ানককে অধিকতর ভয়ানক, করুণকে 

অধিকতর করুণ করিয়া দেখায়, যথ৷ কাব্যগ্রস্থে। কখন বা 

ভ্ঞানলাভের সুবিধার নিমিত্ত কল্পন! আলোচ্যবিষয়ের জটিলভাগকে 

ভাঙ্গিয়া সরল করত, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ও বৃহতকে ক্ষুদ্র করত, বা 

অপরিচিতকে তৎসমভাবাপন্ন পরিচিতের পরিচ্ছদে সজ্জিত করত, 

উপস্থিত করে, যথা, বিজ্ঞানদর্শনাদিগ্রন্থে। আবার কখন ঝা 

গভীর গবেষণার বুদ্ধি যেখানে কোন ঞ্রব অবলম্বন পাঁইতেছে না, 

৫৯ 
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১। কল্পনার 
বিষয়। 

২। কল্পনার 
নিম । 

জ্ঞান ও কন । [১ম ভাগ 

কল্পনা! সেখানে অস্থায়ি অবলম্বন আরোপিত করিয়! তত্বান্ুসন্ধান 

কার্য্যের সৌকর্য সাধন করে-_যথা, বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যোম ( ইথার ) 

কল্পনা । কল্পনা যে কেবল কবির আনন্দময়ী সহচরী এ কথা 

ঠিক নহে। কল্পনা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরও পথপ্রদর্শনী 

সঙ্গিনী । 
কল্পন! সম্বন্ধে হুইটী কথা বিশেষ বিবেচ্য-_-১, কল্পনার বিষয়, 

২, কল্পনার নিয়ম । 

১। কল্পসনাল্ল বিজ্ষ্্। পূর্ব পরিজ্ঞাত বিষয় 
লইয়াই কল্পনার কার্ষ্য। জানা বিষয় তাঙ্গিয়া৷ চুরিয়া৷ তাহারই 
ংযোগবিয়োগন্ধারা আমরা কল্লিত বিষয়ের স্ষ্টি করি। কেহ 

কেহ বলেন কল্পনার কার্ধ্য দ্বিবিধ। কখনও জানা বিষয় ভািয়। 

চুরিয়া গড়া, থা কবির কল্পনার কাধ্য। আর কখনও নৃতন 

বিষয় স্থষ্ট্ি করা, যথা নৃতন তত্বআবিষ্কার বা নূতন প্রকারের 
যন্ত্রাদিনিন্মাণ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, সে 

নৃতনের নৃতনত্ব নিরবচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ নৃতনত্ব নহে, তাহ! পুরাতনের 

ষোগ ও বিয়োগ দ্বারা রচিত। 

| ক্ল্সন্না ন্নিক্হ্ম | বর্তমান ও সন্গিহিতের 
সহিত কল্পনার সম্বন্ধ অতি অল্প, অতীতের, ভবিষ্যতের, ও দুর- 

স্থিতের সিতই কল্পনার সমধিক সম্বন্ধ, ইহাই কল্পনার স্ুলনিয়ম। 
যাহার! বর্তমান ও সন্লিকটস্থ ব্যাপার লইয়! বাস্ত তাহাদের মনে 

করনা অধিক স্থান পায় না, কাব্যাদদি কল্সনাপ্রসত বস্তও 

তাহাদের অধিক প্রীতিপ্রদ হয় না। পক্ষান্তরে যাহাদের চিত্তে 

করন প্রবল তাহার! কেবল বর্তমান ও নিকটস্থ বিষয় লইয়া 

থাকিতে পায়ে না, অতীত, ভবিষ্যৎ, ও দুরস্থ বিষয়ে তাহাদের 

মন ধাবিত 'হয়। কল্পনা অত্যধিক প্রশমিত হইলে, মন সংকীর্ণ 
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& হইয়া! যায়, ও মানুষ নিতাত্ত স্বার্থপর ও অদূরদর্শী হয়। আর 
কল্পন৷ অতিরিক্ প্রশ্রয় পাইলে, মনুষ্য প্রকৃত জগৎ ভুলিয়া গিয়া, 

কল্লিত জগতে থাকিতে চাহে, এবং সত্যের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ 

কমিয়া যায়। অতএব কোনদিকেই আতিশয্য মঙজল- 

কর নছে। 

আমর! প্রত্যক্ষদ্বারা বহির্জগতের বিষয় জানিতে পারি। বুদ্ধি। 
স্থৃতি পূর্ববপরিজ্ঞাত বিষয় সকল পুনরায় জ্ঞানের পরিধির মধ্যে 

আনিয়৷ দেয়। কল্পন! তাহা! নানারপে পরিবর্তিত করিয়া নৃতন বৃদ্ধির কার্য, 
নৃতন বিষয় সৃষ্টি করে। এবং বুদ্ধিও পূর্বপরিজ্ঞাত বিষয় হইতে স্ 

নানাবিধ নৃতন তত্ব বাহির করে। তবে কল্পনার কার্ষে ও ২,জাত বিষনব 

বুদ্ধির কার্যে গ্রভেদ এই যে, কল্পন। প্রস্থুত বিষয় সকল পপ্ররুত 

* না হইতে পারে, কিন্ত বুদ্ধিারা নিরূপিত বিষয় বা তত্বসকল 

প্রকৃত হওয়া আবশ্তক। বুদ্ধির কার্ধ্য প্রধানতঃ দুইটি-_-১, জ্ঞাত 

বিষয় শ্রেণিবন্ধ করণ, ২, জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষ 

নিরপণ। 

আমাদের জ্ঞাত বিষয় সকল ক্রমশঃ এত অধিক সংখ্যক ও জ্ঞাত বিষয় 

বিষিধ হুইয়া পড়ে যে, কিছুদিনের পর তাহা শ্রেণিবন্ধ করিয়া ও 

লইতে না৷ পারিলে উত্তরোত্তর জ্ঞানলাভ ও পূর্ববল্ধজ্ঞানের 

ফললাভ অসাধ্য হুইয়া উঠে। যেমন কোন দ্রব্ভাগারে 

বহুসংখাক বিবিধ দ্রব্য থাকিলে, তাহা! গোছাইয়া ন! রাখিলে 

নৃতন দ্রব্য রাখিবার স্থান ক্রমে সংকীর্ণ হইয় যায়, এবং প্রয়োজন 
মত কোন দ্রব্য খু'জিয়। পাওয়া! কঠিন হয়, আমাদের জ্ঞানভাগারের 
পক্ষেও ঠিক সেইরূপ ঘটে । 

বুদ্ধি আমাদের জ্ঞাত বিষয় সকল শ্রেণিবদ্ধ করিয়া নাখান় 

এবং এই শ্রেণীবন্ধকরণ বুদ্ধির প্রথম বিকাশ হুইতেই- ক্রমশঃ 

তত্ব নিরপণ । 
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খত্তর জাতি- 
বিভাগ । 

জ্ঞান ও কর্ম । [১মভাগ 

আরম্ভ হয়। শি্ড একটি বন্ত দেখিয়া পরে সেইরূপ অপর 
বস্ত দেখিলে তাহাকে প্রথমোক্ত বস্তর নাম দেয়, দ্রব্য, গুণ, ও 

কর্শ প্রথমে এই ত্রিবিধ পদার্থের শ্রেণিৰিভাগ করে, ও পরে 

সম্বন্ধের শ্রেণিবিভাগ করিতে শিথে। কারণ প্রথম তিন প্রকারের 

পদার্থ সহজে জ্ঞেয়। এবং সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত ছুজ্ঞেপ্ন পদার্থ। 
- আমরা প্রথমে মনুম্থ, পণ্ড, বৃক্ষ, ফল, প্রভৃতি দ্রব্যের, শুরু, কৃষ্ণ, 

লোহিত প্রভৃতি বর্ণের অর্থাৎ গুণের, গমন, ভোজন, শয়ন 

প্রভৃতি কর্মের,__শ্রেণীবিভাগ করি। পরে হৃর্যোদয় আলোকের 

কারণ, বহ্কি উত্তাপের কারণ, ইত্যাদি কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধে, ও 

দিবার পর রাত্রি, অগ্তর পর কল্য, ইত্যাদি পূর্বাপর সম্বন্ধের, বৃক্ষে 

বৃক্ষে সমান, বৃক্ষ পশুতে অসমান, ইত্যাদি সাম্য বৈষম্য সম্বন্ধের 

শ্রেণিবিভাগ করিতে শিথি। এবং পদার্থের শ্রেণী বা জাতি- 

বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শ্রেণী বা জাতিকে তাহার জাতীয় 

নামে অভিহিত করি। 

বস্তর জাতি বা শ্রেণিবিভাগ তাহাদের পরম্পরের সাম্য ও 

বৈষমের উপর নির্ভর করে। সকল গো অনেক বিষয়ে সমান, 

অতএব তাহার! সকলেই গোজাতি, এবং যে ধে গুণ বা লক্ষণ 

গো মাত্রেই আছে তাহার সমষ্টিকে গোত্ব বল! বায়। এবং 

সেইরূপে অশ্বজাতি, মেষজাতি ইত্যাদি নিরূপিত হয়। আবার 

গো, অশ্ব, মেষ ইত্যাদি, কতকগুলি বিষয়ে সমান, অতএব তাহাদের 

সকলকেই পণুজাতি, এবং যে যে লক্ষণ তাহাদের সকলেরই আছে 

তাহার সমষ্টিকে পঞ্ুত্ব বল! যায়। সেইরূপে পণ্ড, পক্ষী, কীট, 

পতঙ্গাদ্দি, কয়েকটি বিষয়ে সমান, অতএব তাহারা জন্ত জাতি, 

ইত্যাদি । এইরূপে যতই এক জাতি হইতে তদপেক্ষ। বৃহত্তর 
জাতিতে যাওয়া যায়, ততই একদিকে যেমন জাতির অন্তর্গত 
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বস্র সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে, অপর দিকে তেমনই জাতির 

সামান্ত গুণের সংখ্যার হাস হয়। 

পূর্বেই (ভ্ঞেয় পদার্থের প্রকারভেদের অলোচনায় ) বলা 

হইয়াছে বহির্জগতে পৃথথক্ পৃথক বস্ত্ আছে এবং প্রত্যেকেরই 

বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, তন্মধ্যে সাম্য ও বৈষম্য আছে, এত- 

ভিন্ন বন্ধ হইতে পৃথকৃভাবে জাতি বহির্জগতে নাই, তাহা! কেবল 
অন্তর্জগতের বিষয়। জাতীয় গুণ বস্ততে প্রত্যক্ষ করা যায় কিন্ত 

কোন জাতি বা জাতিত্ব সেই জাতীয় বিশেষ বস্তু হইতে পৃথকৃভাবে 

ইন্টিয়্ দ্বার৷ প্রতাক্ষ হয় না, তাহ কেবল বুদ্ধি ঘার1 অঙ্কিত ব৷ 

অন্থমিত হইতে পারে। 

কেহ কেহ আবার বলেন বুদ্ধি ও মৃণ্তি বারা জাতি অস্কিত 

করিতে পারে না, কেবল নাম দ্বারা জাতি নির্দেশ করিতে পারে। 

ষথা, আমরা যখন গোজাতি মনে করি তথন যে মৃত্তি মনে হয় 
তাহ! গোজাতির নহে, কিন্ত কোন গো বিশেষের, তবে তাহার 

বিশেষত্ব অর্থাৎ তাহার বিশেষ বর্ণ কি বিশেষ দৈর্ঘ্যের প্রতি লক্ষ্য 

ন1 রাখিয়। গোনামীয় জাতির লক্ষণসমষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখি। শেষ 

কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু এ কথা বলিলেই প্রকারাস্তরে বলা হইল 

যে, জাতির লক্ষণসমহ্থি একত্র করিয়! ও অন্ত লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি 
না রাখিয়া, বুদ্ধি ভাবিতে পারে । স্ৃতরাং জাতি অর্থাৎ জাতীয়- 
লক্ষণসমষ্টি কেবল নাম নহ্কে, তাহ! বোধগম্য অন্তর্জগতের বিষয়। 

এবং ষদ্দিও সেই সাধারণ গুণসমষ্টি মৃত্তি দ্বারা স্পষ্ট অস্কিত করিতে 

গেলে সেই মৃত্তিতে বিশেষ গুণ সকল আসিয়া পড়ে, কোন বিশেষ 
গুণের প্রতি লক্ষ্য ন! রাখিয়া! সেই সামান্ত গুণসমহ্ি অস্পষ্ট চিত্র- 

স্বরূপ ভাব। বাইতে পারে ও ভাব! যায়। অন্তর্দ্টি দ্বারাও এই 
কথা সপ্রমাণ হয়। 

৫৫ 
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জাতি বন্ত;ি 

কেবল নাম 

যাত্র। 

নাম শব্ধ ব! 

উপায় নহে। 

ভান -ও কর্ম [১মভাগ, 

জাতি বস্ত কি কেবল নামমাত্র ?--এই প্রশ্ন লইয়! দার্শনিক- 

দিগের মধ্যে অনেক বাান্ুবাদ হইয়াছে।১ জাতি যে কেবলপাম 

নহে তাহাও দেখান হইয়াছে । পক্ষান্তরে জাতি যে বহির্জগতের 

বস্ত নহে তাহাও বল! হইয়াছে । জাতি অন্তর্জগতের বিষর়ীতূত 

বোধগম্য বস্ত, এবং কোন বহির্জগতের বস্তর জাতীয়গুণসমষ্টি 

তজ্জাতীয় প্রত্যেক বস্ততেই অন্তান্ত গুণের সঙ্গে বহিজ্জগতে 

বিস্তমান থাকে । 

যদিও জাতি কেবলমাত্র নাম নহে, তথাপি জাতিবিষয়ক 

আলোচনায় নাম অতি প্রয়োজনীয় । এবং সাধারণতঃ নাম বা শব্ব 

বা ভাষা, কি জাতি কি বস্ত সকল বিষয়েই চিস্তার বিশেষ 

সহায়তা করে। কেহ কেহ এত দূর যান যে তাহাদের মতে ভাষা 

চিন্তার অনন্ত উপায়, বিনা ভাষায় চিন্তা হইতে পারে না।২ 

এ কথা ঠিক নছে। যদ্দিও ভাষা চিস্তা কার্ধোর সমাকৃ সাহায্য 
করে, এৰং ভাষ! না থাকিলে চিন্তা অধিক দূর অগ্রসর হইতে 

পারিত না, তথাপি এ কথা বলাষায় না ষে বিন৷ ভাষায় চিন্তা 

চলে না। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারি যে, যখন আমরা! কোন 

বিষয়ের চিস্তা করি, তখন কখনও বা বস্তর স্পষ্ট কি অস্পষ্ট রূপ ও 

কথনও তাহার নাঘ কি অপর কোন চিহ্ন লই! চিন্তা করি। 

তবে চিন্তার বিষয় বা বস্ত সুক্ষ বা ছুত্তেয় হইলে, এবং তাহার: 

নাম জানা না থাকিলে, রূপ অপেক্ষা নামেরই অধিক সাহায্য 

লওয়া মায়। এততির বাহার! মুক ও বধির এবং লিখিত ভাষা 
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ওয় অঃ ] | 

শিখে নাই ও ও্সঞচালনদৃষ্টে শব নিরূপণ করিতেও শিখে নাই, 
তাহার! যে চিন্ত। করিতে পারে না, এ কথা বল! যায় না, বরং 

তাহাদের কার্যাদৃষ্টে বুঝ! বার তাহার! চিস্তা করিতে অক্ষম 

নছে। 

যেমন অঙ্কপাত দ্বারা গণনা সহজ হয়, কিন্তু অস্কপাত না করিলে 

গণন! হয় না এ কথ! বলা যায় না, সেইরূপ ভাষ! দ্বার! চিস্তা সহজ 

হয় বটে, কিন্তু ভাষা ন! থাকিলে চিন্তা চলিত না৷ এ কথাও কখন 

বল! যায় ন!।১ 

যদিও ভাষা চিন্তার অনন্ত উপায় নভে, কিন্তু চিন্তার সহিত 

ভাষার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । যতদূর বুঝিতে পার! ধায় তাহাতে 

বোধ হয় চিন্তা হইতেই ভাষার স্থষ্টি। চিন্তার পরিণাম নিশ্চল, 

কিন্ত প্রারস্ত চঞ্চল। প্রগাড় চিন্ত। গভীর জলধির সায় স্থির! 

কিন্তু অপ্রগাঢ় চিন্ত! তটসমীপস্থ সিন্ধুর ন্যায় অস্থির। - মনুত্তের| 
মনে যখন চিন্তার প্রথম উদ্দয় হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে মুখতঙ্গি ও 

দেহের অন্তান্ত ভাগের চাঞ্চলা উপস্থিত হত, এবং তন্বার শব 

উৎপাদিত হর়। আবার সেই চিন্তার বিষয় অপরকে জানাইবার 

জন্ত বাগ্রতা জন্মে ও তন্দ্ারা সেই অঙ্গিভঙ্গি ও তজ্জনিত শব 

পরিবদ্ধিত হয়। সম্ভবতঃ এইরূপে প্রথমে অস্ফুট ভাষার ও পরে 
ক্রমে পরিস্ফুট ভাষার স্থ্টি হইয়া থাকিবে । 

ভাষ! স্যষ্টির সম্বন্ধে উপরে বাহ! বলা! হইল ছা কেবল 

আম্ুমানিক আভাষ মাত্র । ভাষাতত্ববিৎ ও দর্শনবিজ্ঞানশান্ত্রবিং 

পণ্ডিতগণ খ্রন্ধপ আভাষ দিয়াছেন এবং কেহ কেহ ছুই একটা 

ভাষার আদিম অবস্থার উদাহরণ দর্শাইয়! উক্ত মত সমর্থন করি- 

১1921710015 [065০500 01 11809 200 7.0, ০, 8৪ ভষ্টব্য। 
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ভাষার সৃষ্টি 
কিরূপে হইল 



তন্তান ও কর্্ম। " ১ম ভাগ 

বার চেষ্টা করিয়াছেন।১ ভাষার কিরপে সৃষ্টি হইল জানিবার 

ইচ্ছা সকলেরই হুয়, এবং তাহ! জানিবার নিমিত্ত মনীষিগণ অনেক 

প্রয়াস পাইয়াছেন এবং নানাবিধ অন্থমান করনা করিয়াছেন। 

সেই সকল অন্থমানের মধ্যে উল্লিখিত অহুমানটি অনেকদূর সঙ্গত 

বলিয়! বোধ হয়। কিন্তু ভাষাস্ষ্টির নিগৃঢ় তত্ব যে সমাক্রূপে 

জান! গিয়াছে এ কথা৷ বল! যায় না। বিষয়টি অতি দ্ররূহ। ইহার 
তত্বান্ুন্ধান করিতে হইলে ছুই একটি আদিম অসভ্য জাতির তা 

যাহার শব্বসংখ্যা অল্প ও গঠন সরল, তাহার সহিত ছুই একটি সভ্য- 
জাতির পরিমাজ্জিত ভাষা, যথা সংস্কৃতভাষা, মিলাটয়! দেখা, ও তত্ব 
ভাষা সম্বন্ধে উপরিউক্ত অনুমান কতদূর খাটে তাহা পরীক্ষা কর! 

আবশ্ক। সেই মিলন ও পরীক্ষাকার্যো যে সকল শব্ধ ভাষাস্তর , 
হইতে গৃহীত, বা দশ জনের ইচ্ছামত পরামর্শপূর্ব্বক কল্পিত, তাহা 
পরিহার কর! আবশ্তক। এই দুই শ্রেণীর শব ভাষার মুলস্থষ্টির 

কোন নিদর্শন দিতে পারে না। কোন ভাষাই সম্পূর্ণরূপে 
ভাষান্তর হইতে গৃহীত নতে, এবং তাহ! হইলেও প্রশ্ন উঠিবে--সেই 

ভাবান্তরের কিরূপে স্য্টি হইল ? দশজনে ইচ্ছামত পরামর্শ করিয়াও 

কোন ভাবার প্রথম স্ষ্টি করিতে পারে না, কারণ এ স্থলেও 

প্রশ্ন উঠে-_ভাষাস্ষ্টির পুর্বে দশজনের সেই পরামর্শ কোন ভাষায় 
হইয়াছিল? প্রকৃতপক্ষে যদিও ভাষাস্তর হুইতে শব সন্কলন ও 
পরামর্শ করিয়া পারিভাষিকাদি নূতন শব্ধ সৃষ্টি এই দ্বিবিধ 
প্রক্রিয়া দ্বারা ভাষার পুষ্টিসাধন হইতে পারে ও হ্ইয়া থাকে, 
তদ্বারা মূলে ভাষাস্ট্টি কখনই সম্ভবপর নহে । অতএব উক্ত 
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৩য় অঃ] অন্তর্জগত্। 

দ্বিবিধ শব বাদ দিয়া, মন্গষ্যের আদিম অসভ্য অবস্থায় যে সকল 

শব্ধ নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই লইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে, 
কিজন্ত তাহারা যেধে অর্থেব্যবহত হয় সেই সেই অর্থবোধক 

হইল। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এই উপলব্ি 

হয়, ভ্রব্যবোধক শব অপেক্ষা অগ্রে ক্রিয়াবোধক শবের স্যষ্টি 

হওয়াই সম্ভব, কেনন! ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহভঙ্গি, যুখভঙ্গি ও 

ধবনি উদ্ভাবনের অধিক সম্ভাবনা । সকল শবই ধাতু হইতে 
উৎপন্ন, প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনির এই মত কতকটা এ 

কথা সমর্থন করে। 

যদি কেহ বলেন যে শিশুর প্রথম বাক্যম্ফ্তি হইবার সময় 

সে প্রায়ই বস্তর নাম অগ্রে ও ক্রিন়্ার নাম পশ্চাতে শিখে, সে 

কথার উত্তরে বল! যাইতে পারে, ভাষার প্রথম স্যষ্টি শিশুর দ্বারা 

হয় নাই, যুব! ও প্রৌঢ় ব্যক্তিদ্বারা হইয়াছিল, এবং বর্তমানকালে 

শিশু ভাষ! শিক্ষা করে, ভাষা স্ষ্টি করে না। কিন্তু এবিষয়ের 

সূল পরীক্ষা করিতে গেলে যে ধাতু যে অর্থ বুঝায় তাহা! কেন সে 
অর্থবোধক হুইল তাহাই দেখা আবশ্তক | যথা, 'অদ্” ধাতু খাওয়া 
(যাহা হইতে অন শব্দ, ইংরাজি [26 শব্দ, লাটিন 75076 শব্ধ, 

গ্রীকৃ্ ৮ শব প্রভৃতি আসিয়াছে ), বা! “ম্বপ” ধাতু নিদ্রা যাওয়া 
(বাহ! হইতে স্বপ্র শব, ইংরাজি 91961) শব, লাটিন্ 99010876 

শব, গ্রীকৃ ৮৮০৪ শব প্রভৃতি আসিক়্াছে) কেন প্র রূপ 
অর্থবাধক হুইল, অর্থাৎ ভক্ষণ কার্য কি জন্তঙ “অদ্” ধাতুদ্বারা ও 

নিদ্র। যাওয়া কি জন্ত "্থপ্* ধাতুদ্ধার! প্রকাশ কর! হুইল তাহার 
অনুসন্ধান আবশ্টক। বলা যাইতে পারে যে ভক্ষণ অর্থাৎ চর্বণকালে 

“অদ্* এইরূপ ধবনি মুখ হইতে, ও নিদ্রাগমন কালে 'ম্বপ” ব! ইহার 
কতকট! অনুরূপ ধ্বনি নাস! হইতে নির্গত হয়, কিন্ত এরূপ ব্যাখা 

৫ 
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ঠিক কি না, এবং অনেক ধাতু আছে যাহার সম্বন্ধে এরূপ ব্যাথা! 
চলে কি না, এ বিধয় বিশেষ সন্দেহের স্কল। একথার আর 

অধিক আলোচনা এখানে করিব না। কেবল এই মাত্র বলিব 

ষে, ভাষাস্থষ্টির মুলতত্বান্ুসন্ধান করিতে গেলে, ভাষাতত্ব অর্থাৎ 

ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কোন্ শবের মুল ধাতু কি, এবং দেহতত্ব অর্থাৎ 

কোন্ কার্ধের সঙ্গে সঙ্গে দেহের ও বিশেষতঃ বাগযস্ত্রের কিরূপ 

গতি ও তন্বারা কি অঙ্গতঙ্গি ও ধ্বনিস্ফরণ শ্বভাবসিদ্ধ, এই সকল 

বিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এবং সেই অভিজ্ঞতা- 

সম্পন্ন কোন মনীষী এই রহস্ত ভেদ সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবেন 

কি না তাহাও বলা যায় না। 

যদিও ভাষার স্যষ্টিতত্ব অতি ছুজ্ঞেক্। ভাষার কার্য্য আমরা 

সহজেই দেখিতে পাই অতি বিচিত্র ও বিম্ময়জনক। পূর্বেই 

বল! হইয়াছে ভাষা চিন্তার প্রবল সন্ায়। পদার্থের নাম ও রূপ 

লইয়াই চিন্তা! চলে, ও তন্মধ্যে রূপ অপেক্ষা নামই অধিক স্থলে 

অবলম্বনীয়। শব্দের শক্তি নান! শাস্ত্রে কীন্তিত হইয়াছে । ছান্দোগা 

উপনিষদে ১ ওক্কার এক প্রকার স্যষ্টির সার বলিয়৷ বণিত আছে। 

গ্রীসে প্লেটো ২ শব বা বর্ণ অশেষ রহন্তপুর্ণ বলিয়া আভায 

দির়াছেন। খৃষ্টায় ধর্মশান্ত্রেও * শব স্থট্টির আদি বলিয়া বণিত 
আছে। শব্দ্বারাই মন্ত্র রচিত, এবং মন্ত্রবল অসাধারণ বল। 

এস্থলে মন্ত্রের দৈবশক্তি মানিবার প্রয়োজন নাই | শব্দদ্বারা 

ষে সকল বাক্য রচিত হয় তাহাকেই মন্ত্র বলা যাইতে পারে, 

এখং তন্বারাই সংসার শাসিত হইতেছে। শব্ধ বা ভাবাহারাই 

১ অধ্যায় ১।১ 
২0158101905 জ্রষ্টব্য। 
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গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিতেছেন। ভাষাঘ্বারাই এক কালের বা এক 

দেশের অর্জিতজ্ঞান কালান্তরে বা দেশান্তরে প্রচারিত হইতেছে। 

ভাষাঘারাই রাজ প্রজাপুগ্জকে নিজ আজ্ঞা! অনুসারে চালাইতেছেন। 

শব্দদ্ধারাই সেনাপতি সৈম্তকে যথাস্থানে কার্যে নিয়োজিত 

করিতেছেন। ভাষার সাহায্যেই দেশদেশাস্তুর ব্যাপিয়া ব্যবসায় 

বাণিজ্য চলিতেছে । ভাষাদ্বারা আমাদের চিতে সদনৎ বৃতিসকল 

উত্তেজিত হইয়া আমাদিগকে শুভাস্টভ কর্মে প্রবৃত্ত করিতেছে। 

এবং ভাষায় রচিত শান্ত্রেরে আলোচনাতেই পরমার্থতত্বান্ুসন্ধান 

করতঃ সাধুগণ শান্তিলাভ করিতেছেন । 

শ্রেণিবিভাগকাধ্য তিনটি নিয়মানুসারে হওয়া আবশ্তক। 

১। শ্রেণিবিভাগ নানা ভিত্তিমূলে হইতে পারে, কিন্তু একদা 
একভিত্তিমূলেই হওয়া কর্তব্য । 

মানবজাতি শ্রেণিবন্ধ করিতে গেলে ধন্মানুসারে বিভাগ করা 

যাইতে পারে, এবং তাহ! হইলে মনুষ্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, 
খৃষ্টান, প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। অথব! দেশানুসারে ভাগ 

কর যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে মনুষ্য, ভারতবাসী, চীনবাপসী, 
বৃুটেনবাসী, প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হুইবে। কিন্বা বর্ণাহুসারে 
ভাগ কর! যাইতে পারে, এবং তাহা৷ হইলে শুর্লুবর্ণ গৌরবর্ণ, 
কৃষ্ণবর্ণ, প্রভৃতি শ্রেণীতে মনুষ্য বিভক্ত হবে । কিন্তু একদ! 
এরূপ বলা লঙ্গত নহে যে মহুস্য কতকগুলি হিন্দু. কতকগুলি 
বৌদ্ধ, কতকগুলি ভারতবাসী, কতকগুলি চীনবাসী, কতকগুলি 

গৌরবর্ণ ও কতকগুলি কষ্ণবর্ণ। কারণ একই মনুষ্য হিন্দু, 
ভারতবামী ও গৌরবর্ণ, অথবা হিচ্ছু ভারতবামী ও কৃষ্তবর্ণ, অথব! 
বৌদ্ধ ভারতবাসী ও ক্ৃষ্ণবর্ণ. অথবা! বৌদ্ধ চীনবাসপী ও গৌরবর্ণ 

. হইতে পারে। | 

শ্রেণি বিভাগের 
নিম । 



জাত বিষয় 
হইতে নৃতন 
বিষয় নিরূপণ 
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২। বিভাজ্য বিষয়গুলি বিভাগের কোন না কোন এক 

শ্রেণীর মধ্যে আসা আবম্তক। 

এরূপ হইলে চলিবে ন! যে বিভাজ্য বিষয় মধ্যে কতকগুলি 

কোন শ্রেণীর মধোই আলিল না। 

৩। বিভাগের শ্রেণীগুলি পরস্পর পৃথক্ হওয়! আবশ্বক। 

বিভাজ্য বিষয়ের মধ্যে কোনটি একাধিক শ্রেণীর মধ্যে আইসে 

এরূপ হইলে চলিবে না। 

বুদ্ধি জ্ঞাতবিষয় শ্রেণীবদ্ধ করিয্বা অর্থাৎ তদনুসারে জাতি 

বিভাগ ও জাতীয় নাম করণ করিয়া, সেই সকল জ্ঞাত বিষক়্ 

হইতে নুতন নৃতন বিষয় নিরূপণ করে। সেই নুতন বিষয় 

নিরূপণ কার্ধ্য দ্বিবিধ-_-বিশেষ বিশেষ তত্ব হইতে সাধারণ তত্ব- 

নির্ণয়, ও সাধারণ তত্ব হইতে বিশেষ তত্বনির্ণয় । (১) শিলা পূর্বে 
বতবার জলে ফেলা গিয়াছে ততবারই ডুবিয়াছে, অতএব পরে 

শিলা ঘতবার জলে ফেলা যাইবে ততবারই ডুবিবে। (২) লৌহ 
যতবার জলে ফেলা! হইয়াছে ততবার ডুবিয়াছে, অতএব পরে 

লৌহ যতবার জলে ফেল বাইবে ততবার ডুবিবে। €৩) শিলা, 

লৌহ প্রভৃতি জল অপেক্ষা ভারী বস্ত অর্থাৎ যে বস্তর কোন 

আয়তন তৎসমান আয়তনের জল অপেক্ষা ওজনে অধিক, তাছা 

জলে ডুবিয়! যায, অতএব জল অপেক্ষা ভারী সকল বস্তই জলে 
ভুবিবে। এই তিনটি বুদ্ধির প্রথমোক্ত প্রকারের কার্যে 
অর্থাৎ বিশেষ তত্ব হইতে সাধারণ তত্ব নিরূপণের তৃষ্টাস্ত । (৪) 

জল অপেক্ষা ভারি সকল বস্তই জলে ভূবে, পিস্তল জল অপেক্ষা 

ভারী, অতএব পিস্তল জলে ডুবিবে। এইটি বুদ্ধির দ্বিতীয়োক্ত 
প্রকারের কার্য্যের অর্থাৎ “জল অপেক্ষা! ভারী সকল বস্তই জলে 

ডুবে” এই সাধারণ তত্ব হইতে *পিত্তল জলে ভুবিবে* এই বিশেষ 
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তত্বনিরূপণের দৃষ্টান্ত । (৫) ছুইটী সরলরেখা ভূমি বেষ্টন করিতে 
পারে না, সন্মুথে ছুইটি সরলরেখা রহিয়াছে, ইহারা কোন 
ভূমি বেষ্টন করিতে পারিবে না।-_ইহাও একটি তত্দরপ দৃষ্টান্ত । 
বুদ্ধির এই দ্বিবিধ অনুমানকার্ধা, অর্থাৎ বিশেষ তত্ব হইতে 

সাধারণ তত্বের অশ্রমান, এবং সাধারণ তত্ব হইতে বিশেষ তত্বের 

অনুমান, সংক্ষেপে সামান্তান্থমান ও বিশেষান্থমান এই ছুই নামে 

অভিহিত হইতে পারে। এই দ্িবিধ অনুমান সম্বন্ধে কয়েকটি 

বলিবার কথা আছে তাহ নিয়ে বিবৃত হইতেছে । 

১। উল্লিখিত প্রথম দৃষ্টান্তত্রয়ে বিশেষ তত্ব হইতে যে 

সাধারণ তত্ব নিরূপণ কর! হইল তাহার ভিত্তি কি ইহা! অন্সন্ধান 

করিতে গেলে দেখা যাইবে, প্রতোক স্থলেই এই সাধারণ তত্বটি 

মানিয়া লওয়। হইয়াছে যে--প্রকৃতির কাধ্য সমভাবে চলে, 

অর্থাৎ তাহ! তুলা স্থলে তুল্য । এই কথা শ্বীকার করিলেই তবে 

বলিতে পারা যায় যে, পূর্ববে যখন শিল! জলে ডুবিয়াছে তখন 

পরেও সেইরূপ শিল! সেইব্প জলে ডুবিবে। এভাবে দেখিতে 

গেলে উল্লিখিত চতুর্থ ৃষ্টান্তে ও প্রথমে উল্লিখিত তিনটি দৃষ্টাস্তে 
কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না, উভয় স্থলেই সাধারণ তত্ব হইতে 

বিশেষ তত্ত্বের অনুমান কর! হইয়াছে । অতএব অনুমান মাত্রই 

সাধারণ তত্ব হইতে অথবা সাধারণ তত্বের সাহায্যে বিশেষ তত্বের 

অন্গমান। 

২। বিশেষ তন্বসমূহের মধ্যে কোন বন্ধন বা কার্ধ্যসাধক 
সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা হইতে কোন সাধারণ তত্বের অনুমান 

সিদ্ধ হইতে পারে না। যথা, শিলা জলে ডুবে এবং শিল! 
কৃষ্ণবর্ণ, লৌহ জলে ডুবে ও তাহাও কৃষ্ণবর্ণ, মৃৎপি্ড জলে ডুবে ও 

তাহাও কষ্খবর্ণ এই সকল বিশেষ তত্ব হইতে যদি এই সাধারণ 

সামান্যানুষান 

ও বিশেষান্ু- 
মান | 

অনুমান সম্বন্ধীয় 
স্মরণীয় কখা। 



শ্ভান ও কণ্ম। [১মভাগ 

তত্বের অনুমান করা যায় যে, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত মাত্রই জলে ডুবিবে, সে 

অনুমান স্পষ্ট অসিদ্ধ, কারণ বর্ণের কৃষ্তত্ব ডুব! ভাসার কোনরূপে 
কাধ্যসাধক লক্ষণ নহে। আর 'একটি দৃষ্টান্ত দিব। ১ও ২ 

যোগে ৩, ইহার ১ ভিন্ন ভাজক নাই। ২ও ৩ যোগে ৫, ইহার 

১ ভিন্ন ভাজক নাই। ৩ ও ৪ যোগে ৭, ইহারও ১ ভিক্ন ভাজক 

নাই । এই তিনটি বিশেষ তত্ব হইতে যদি এরূপ সাধারণ তত্ব 
অনুমান করিতে যাই যে, কোন ছুইটি পর পর সংখ্যার যোগে যে 
হ্যা হয় তাহার ১ ভিন্ন ভাজক নাই, তবে সে অনুমান স্পষ্টই 

্রাস্ত, কারণ উক্ত তিনটি বিশেষ দৃষ্টান্তের পরেই যে দৃষ্টান্তটি 
আইসে, তাহা ৪ ও € যোগে, সেই যোগফল ৯, ও তাহার ১ ভিন্ন 

৩ একটি ভাজক। তবে ষদি উক্ত তিনটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হইতে 
এই সাধারণ তত্ব অনুমান করা যায় যে কোন পরপর ছুইটি 

€খ্যা যোগ করিলে যোগফল অধুগ্ম হইবে, তাহা সিদ্ধ, কারণ 

এ স্থলে বিশেষতত্বগুলির মধ্যে এই বন্ধন আছে ষে, ছইটি পর পর 

সংখা লইতে গেলে একটি যুগ্ম ও অপরটি অুগ্ম হইতেই হইবে $ 
এবং যুগ্মাুগ্মের যোগফল অবশ্ঠই অধুগ্ম। অতএব বিশেষ 

তত্বগুলি অসন্বদ্ধ হইলে, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কোন বন্ধন না! 

থাকিলে, তাহা হইতে কোন সাধারণ তত্বের অনুমান সিদ্ধ নছে। 
৩। উপরিউক্ত অনুমিত সাধারণ তত্বের ব্যতিক্রমও দেখা 

যায়। বথা, লৌহ কি পিত্তল পিগাকারে না লইয়া তাহাতে ফ্কাপ। 

দ্রব্য গড়িয়া জলে ফেলিলে সেই দ্রব্য ভাসিবে। এবং এই ব্যতিক্রম 

পর্যালোচনা 'করিলে আর একটি সাধারণ তত্ব নিরূপিত হয়, 
যথা, ফোন বস্ত বদি এরূপ আকারে গঠিত হয় যে আপনার ভার 
অপেক্ষা অধিক ওজনের জল সরাইয়া ফিতে পারে, তাহা হইলে 

সেই বস্ত অলে ভাসিবে। : : 



৩য় অঃ] অন্তর্জগণ্ড। 

বিশেষ তত্ব হইতে সাধারণ তত্বের অনুমান সম্বন্ধে অনেক- 

গুলি শৃক্ষ নিয়ম আছে তাহার আলোচনা এখানে কর! গেল না। 

প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অনুমান দ্বার! প্রভূত পরিমাণে অধিক জ্ঞান 

লাভ করাযায়। বহির্জগৎ বিষয়ক অধিকাংশ এবং অন্তর্জগৎ- 

বিষয়ক প্রার সমস্ত জ্ঞানই অনুমানলব। 
সাধারণ ব! বিশেষ তত্ব হইতে অনুমিত তত্ব ভিন্ন আর কতক 

গুল তত্ব আছে যাহ! আত্মা আপনা হইতেই নিরূপণ করে, এবং 

যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ তত্ব বলা যায়। যথা, কোন ছুইটা বস্তর 

প্রত্যেকটী যদি তৃতীয় একটী বস্তর সহিত সমান হয়, তাহ! হইলে 
সেই বস্তত্য় সমান। ম্বতঃসিদ্ধ তত্ব ও গণিত শাস্ত্রের তত্ব, যথা, 

২ ও ৩এর যোগফল ৫, এই সকল তত্বসম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান 

জন্মে তাহা নির্ব্বিকল্প জ্ঞান, অর্থাৎ তাহাতে কোন সংশয় থাকে না 

ও তদ্বিপরীত কল্পন। কর যায় না। অন্ত প্রকারের তত্বের 

বিপরীত কল্পন! করা যাইতে পারে। ২ ও ৩এর যোগফল £€ 

ভিন্ন অন্ত কিছু হইতে পারে ইহা! আমরা কল্পন! করিতে পারি না । 

কিন্তু লৌহ এরূপ হইতে পারিত যে তাহা জলে ভাদিবে, এ কথা 
আমর] কল্পনা করিতে পারি। কেহ কেহ বলেন এই ছই প্রকার 

তত্বের কোন মূলতঃ প্রভেদ নাই, তবে এক শ্রেণীর তত্বের কখনও 

কোন ব্যতিক্রম দেখি নাই, সেই জন্ত তদ্িপরীত কল্পনা করিতে 

পারি না, অপর শ্রেণীর তত্বের প্রকারাস্তরে ব্যতিক্রম দেখা যায়, 
ও তজ্জন্তই তাহার বিপরীত কল্পনা কর! অসাধ্য হয় না ।১ কিন্ত 

এ কথ! ঠিক বলিয়া মনে হয় না। ২ও ৩ যোগেযে ভিন্ন 

আর কিছু হইতে পারে না, এ ঞ্ব ধারণা বারংবার পরীক্ষার ফল 

নহে। এবং যদিও কোন স্থলে এরূপ দেখা যাইত যে, কোন 
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স্বতঃপিদ্ধতত্ব- 
নির্ধ্িকল্প জ্ঞান 
ও সবিকল্প 
জ্ঞান। 



জ্ঞান কোথাও 

নির্ববিকল 
এবং কোথাও 

সবিকল্গপ হও- 

যার কারণ কি? 

জ্ঞান ও কন্ম্ম। [ ১ম ভাগ 

বিশেষ প্রকারের বস্তর দুইটী ও তিনটা একত্র করিবাষাত্র তাহাদের 

অতিরিক্ত সেইরূপ আর একটী বস্ত্র উৎপন্ন হুইয়! বস্তুর সংখা৷ ছয় 

ভইত, তাহ! হইলে ও আমরা বলিতাম ন! যে ২ ও ৩ যোগে ৬ হয়। 

আমর! সে স্থলেও বলিতাম ২ ও ৩ যোগে « হর, তবে সঙ্গে সঙ্গে 

আর একটা অতিরিক্ত বস্তু উৎপন্ন হুয়। পক্ষান্তরে, অনেক স্থলে 

কখনও কোন ব্যতিক্রম ন! দেখিয়াও আমর! ব্যতিক্রম কল্পনা 

করিতে পারি, যথা, লৌহের জলে ভাসা। 

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, জ্ঞান কোন স্থলে নির্বিকল্প ও কোন 

স্থলে সবিকল্প হওয়ার কারণ কি? 

এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ দেওয। যাইতে পারে, ষথা--ষদ্দি 

কোন পধ্রবোর লক্ষণে ষে গুণ নিতিত, সেই গুণ সেই দ্রব্যে 

আছে বলা যায়, তাহা হইলে সেই কথা সন্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান 

জন্মিবে তাহা! অবশ্ঠই নিন্বিকল্প জ্ঞান, ও তদ্বিপরীত কথ! কথন 

কল্পনাও কর! যাইতে পারিবে না, কারণ কোন দ্রব্য তাহার 

লক্ষণের বিপরীত হইতে পারে না। একথা ঠিক বটে. কিন্ত 

ইহা দ্বারা নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প জ্ঞানের কারণ নির্দেশ হইল না, 

কেননা যদিও “২ ও ৩ যোগে ৫ হয়” এ স্থলে ছুই ও তিন 

বোগের লক্ষণ পাঁচ হওয়া এরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্ত 

"সমকোণি ত্রিভুজের কর্ণে অঙ্কিত সম্বাহু সমকোণি চতুর 

তাহার 'অপর ভূজহয়ের অঙ্কিত তদ্রূপ চতুতু জদ্বয়ের সমষ্টির সমান” 

.এ স্থলে সমকোণি ত্রিভূজের লক্ষণে উল্লিখিত চতুভূজত্রয়ের সম্বন্ধ 

স্বরূপ গুণ নিহিত থাকা বলা! যায় না, অথচ এই তত্ব বিষয়ে 

আমাদের জ্ঞান যে নির্বিকল্প তাহাতেও সন্দেহ নাই। উক্ত 

প্রশ্নের প্রক্কৃত উত্তর বোধ হয়ঃএই-_যেখানে কে!ন তত্বের উল্লিখিত 

দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণভ্ঞান জন্মে, সেখানে সেই 



৩য় অঃ] 'অন্তর্জগত্ 

তত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নির্বিকল্প, এবং ঘেখানে তত্বের প্রতিপাস্ত 

দ্রব্যের ও গুণের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, সেখানে সেই 
তত্বের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সবিকল্প। সমকোণি ত্রিভুজ কি, 

ও তাহার বাহুত্রয়ে অস্কিত সমবাহু সমকোণি চতুভূজ কি, এবং 

তাহাদের পরম্পর সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে জানি, 
স্ৃতরাং তদ্িযয়ক উক্ত তত্বের যেজ্ঞান তাহ! নির্বিকল্প। কিন্তু 

জল ও লৌহের প্রকৃতি কি প্রকার, ও তাহাদের আভ্যন্তরিক 

গঠন কিরূপ, তাহা! আমরা সম্পূর্ণরূপে জানি না, সুতরাং লৌহ 

জলে ডুবে এ তত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তাহা! সবিকল্প। কিন্তু 

যদ্দি জল ও লৌহ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকিত, অর্থাৎ যদি 

জল ও লৌহের সমস্ত গুণ ও তাহাদের আভ্যন্তরিক গঠন আমরা 

সম্পূর্ণরূপে জানিতাম, তাহা হইলে আমর! নিশ্চিত জানিতে 

পারিতাম যে লৌহ জলে কখনও ভাসিতে পারে না। অর্থাৎ 

লৌহ ও জল সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণজ্ঞান থাকিলে আমর! একথা 
মনেও করি.ত পারিতাম না যে সৃষ্টি এরূপ হইতে পারিত 

বাহাতে লৌহ জলে ভাসে। 
জ্ঞানের অপূর্ণতা প্রযুক্তই যে অসম্ভবকে সম্ভবপর বলিয্না মনে 

হয়, তাহার একটি স্থুল দৃষ্টান্ত দিব। কোন ব্যক্তি একটি নূতন 
বাটা প্রস্তুত করেন। তাহা উত্তরদক্ষিণে লম্বা এবং তাহার 

'দক্ষিণাংশ অন্দর ও উত্তরাংশ সদর, সুতরাং সদরের. ঘরগুলিতে 

দক্ষিণেবাতাস আইসে না। ইহ! দেখিয়! গৃহন্বামীর একজন 

সুশিক্ষিত ও সুবুদ্ধি বন্ধু বাটীর রচনাকৌশলের প্রতি 'দোষারোপ 
করিয়া বলেন, ষথন বাটার পূর্বদিকে অনেক জমি রহিয়াছে তখন 
বাটা অনায়াসেই পুর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা করিয়া পূর্বভাগ অন্দর ও 
পশ্চিমভাগ সদর করিতে পারা বাইত, এবং তাহা হইলে উভন় 



অন্ুমিতির 
নিরম। 

জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ১ম ভাগ 

ভাগের ঘরেই দক্ষিণেবাতাস আসিত। কিন্ত তিনি জানিতেন: 

ন। যে পুর্বদিকের সেই জমি গভীর পুফরিণীভরাটি ও তাহার 

উপর গৃহ্নিম্্াণ অত্যধিক বায়সাধ্য। তাহা জানিলে বাটা পূর্ব 

পশ্চিমে লম্বা করিয়া নির্মাণ কর! সম্ভবপর বলিয়া তিনি কখনই 

মনে করিতেন না। 

বিশেষ তত্ব হইতে সাধারণ তত্বের অনুমান ও সাধারণ তত্ব 

হইতে বিশেষ তত্বের অন্থমান, এই উভয়বিধ অনুমানের প্রক্তিয়! 

একই মৃলনিয়মের অধীন। নেনিয়ম এই-__ 
য্দি কোনজাতীয় ভ্রব্যমাত্রেরই কোন গুণ থাকে, অথবা 

কোনজাতীয় প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই “কান কথা বলা যাইতে 

পারে, 

এবং য্দি কোন বিশেষ দ্রব্য বা বিষয় সেই জাতির 

অন্তর্গত হয়, 

তাহা হইলে সেই বিশেষ দ্রব্যে সেই গুণ আছে, অথবা সেই 

বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে সেই কথা বলা যাইতে পারে। 

বিশেষ তত্ব হইতে সাধারণ তস্বান্ুমানের দৃষ্টাস্ত-_ 
যেখানে ধূম দেখা গিয়াছে সেই খানেই বহি ছিল। অতএব 

যেখানে ধূম দেখা যাইবে সেখানেই বন্কি ণাঁকিবে। 

এখানে “যে স্থলে যেরূপ দেখা গির়াছে, প্রকৃতির নিয়মান্ুসারে 

তত্তল্য স্থলে সেইপ্গপ দেখা যাইবে” এই সাধারণ তত্বটি মানিয়া 

লওয়া হইয়াছে । এবং এই অন্ুমিতির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত 

করিতে গেলে বলিতে হইবে-__ 

একস্থলে যেরূপ দেখা গিয়াছে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে ততল্য 

সকল স্থলে সেইরূপ দেখ! যাইবে । 
ধূম থাকিলে বহি থাকা-_এক স্থলে দেখ! গিয়াছে । 
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অতএব ধূম থাকিলে বহ্ছি থাকা তত্,ল্য সকল স্থলেই প্ররুতির 
নিয়মান্ুসারে দেখা যাইবে। 

সাধারণ তত্ব হইতে বিশেষ তত্বান্থামনের দৃষ্টান্ত-_ 

ষে স্থলে ধূম থাকে সেই স্থলেই বন্ছি থাকে। 

এই পর্বতে ধূম আছে। 

অতএব এই পর্বতে বন্ধি আছে। 

শেষের দৃষ্টান্তে অনুমান প্রক্রিয়া যে উপরিউক্ত নিয়মানুসারে 

হইল তাহা স্পষ্ট দেখা বাইতেছে। 

সামান্তান্ুমান ও বিশেষানুমান এই দ্বিবিধ কাধ্যপ্বারা৷ আমাদের 

জ্ঞানের পরিধি এতই বিস্তৃত হইয়াছে যে তাহ! ভাবিতে গেলে 

বিশ্মিত হইতে হয়। গণিতশাস্ত্রের অসংখ্য জটিল ছুরূহ তত্বাবলী 
কয়েকটা মাত্র সরল স্বতঃপিদ্ধ তত্বের উপর নির্ভওরে অনুমিত 

হইগ্াছে। এবং জড়বিজ্ঞানের বিশ্বব্যাপী তত্বসমুহ প্রত্যক্ষলন্ধ 
অতাল্পসংখ্যক বিশেষত্ব হইতেই অন্থমিত। এই সকল বিষয় 

চিন্ত/ করিতে গেলে মনে হয়, মনুষ্যের বুদ্ধি তাহার ক্ষুত্র নশ্বর 

দেহ হইতে কখনই উদ্ভৃত হইতে পারে ন1, তাহা অবশ্তই অসীম 
অনন্ত পরমাত্মার অংশ। | 

এতত্তিন্ন বুদ্ধির আর একটি কাধ্য আছে-_ন্কতু ব্য - 

কুশুব্যন্ির্পন্স। বুদ্ধির এই কার্য করিবার শক্তিকে 
কখন কখন ভ্রিন্রেন্বচশক্তি বল! যায়। এইকার্ক প্রধানতঃ 
কর্মবিতাগের বিষয় এবং তাহার বিশেষ আলোচন। লেই বিভাগে 

পকর্তব্যতার লক্ষণ” নামক অধ্যায়ে কর! যাঁই্বে। এস্থলে এই 

বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যেমন বস্তর ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্তা, বা গুরুত্ব কৃকত্ব, 

আমর! প্রতাক্ষদ্বুর। স্থির করিতে পারি, তেমনই কাধ্যের কর্তবাত৷ 

অকর্তবাতা, ব৷ ষ্ভায় অন্তায়, আমরণ বুদ্ধির ছার! স্থির করিতে 

বুদ্ধির আর 
একবিধ কার্ধ্য 

নির্শর। 
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পারি। সাধারণতঃ ক্ষুত্রবৃহতের বা গশুরুকষ্ণের পার্থক্যের মত 

কর্তব্যাকর্তব্যের বা ন্ায়ান্তায়ের পার্থক্যজ্ঞানও সহজেই জন্মে। কিন্তু 

এ কথার প্রতি এই আপত্তি হইতে পারে যে, ষদ্দি কর্তব্যাকর্তব্যের 

পার্থকা এত সহজে জ্ঞেয়, তবে তাহা লইয়া! অনেক সমন্ন এত মতভেদ 

হয় কেন। তাহার উত্তর এই ষে, যেমন ক্ষুদ্র বৃহতের সাধারণ 

পার্থক্য সহজে জ্ঞেয় হইলেও, অনেক বিশেষ বিশেষ স্থলে, যথা, 

একটি গোল ও একটি চতুক্ষোণ বস্তর মধ্যে, কোনটি বড় কোন্টি 
ছোট বল! কঠিন, অথবা যেমন শুর্ুকষ্ণের সাধারণ পাধ্যক্য সহজে 

জ্ঞের হইলেও অনেক বিশেষ বিশেষ স্থলে, যথা, জঈীষতধূসরবর্ণ 
বস্তত্বয়ের মধ্যে, কোন্টিকে গুরু ও কোন্টিকে কৃষ্ণ বল! যাইবে 

ঠিক করা কঠিন, সেইরূপ কর্তব্যাকর্তব্যের পার্থক্য সাধারণতঃ 

সহজে জ্ঞে় হইলেও, বিশেষ বিশেষ স্থলে কোন্ কার্ধ্যটি কর্তব্য ও 

কোন্টি অকর্তব্য বল! যাইবে তাহা স্থির কর৷ সহজ হয় না, অনেক 

ভাবিয়া তাহ! স্থির করিতে হয়, এবং সময়ে সময়ে তৎসন্বন্ধে 

মতভেদ ঘটে। 

উপরিউক্ত ক্তিস়্া ভিন্ন অন্তর্জগতের আর এক শ্রেণার ক্রিয়া 

আছে যাহাকে তবন্মুভ্ভন্ব বলা যায়, এবং আত্মার যে শক্তি দ্বার! 

সেই শ্রেণীর ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাকে অনুভব শক্তি বলা যায়। 

পূর্বেই বল! গিয়াছে, অন্থভন এক প্রকার জ্ঞান। তবে অন্ত 

প্রকার জ্ঞান ও অনুভবের প্রভেদ এই যে, অনুভব কার্যে জানিবার 

বিষয় কোন সত্য ব! তত্ব নহে, তাহা জ্ঞাতার নিজের সুখ বা হঃখ 

বা অন্ঠপ্বপ অবস্থা । 

আমরা! আমাদের যে সকল অবস্থা অনুভব করি, তন্মধ্যে 

কতকগুলি দেহের অবস্থা, যথা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রাস্তি, এবং কত ক- 

গুলি মনের অবস্থা, থা, ক্রোধ, স্ষেহ ইত্যাদি । তবে শেষোক্ত 
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অবস্থাগুলি মনের অবস্থা হইলেও তন্বার! শরীরেরও অবস্থানস্তর 

ঘটে। 

আমাদের অনুভূত অবস্থ। বা ভাবের মধ্যে কতকগুলি স্বার্থপর 

ও কতকগুলি পরার্থপর, যথা, ক্ষুধাতৃষ্চারদি শরীরের ভাব, এবং 

লোভ ক্রোধার্দি মনের ভাব স্বার্থপর, স্নেহ, দয়।, ভক্তি আদি ভাব 

পরার্থপর | | 

যত স্বার্থপর ভাবের কার্য নিতান্ত অশুভকর নহে, ও সময়ে 

সময়ে আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রত্ধোজনীয় ংইয়া পড়ে, এবং অসংষত 

পরার্থপর ভাবের কার্যও সকলস্থলে শুভকর হয় না, ও কখন 

কখন আত্মোন্রতির বাধা জন্মায়। তবে স্বার্থপর ভাবের সংযম 

কঠিন, ও তাহার অসংযত কাধ্য অশেষ অনিষ্টের কারণ, এইহেতু 
তাহ! হেয়। এবং পরার্থপর ভাবের আতিশযোর আশঙ্কা ও তন্দার। . 

অনিষ্ট সম্ভাবন। অতি অল্প, এই জন্ত তাহা আদরণীয়। 

স্বার্থপর ভাবের মধ্যে ছরটি-_-কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, 

মাৎসর্য, আমাদের ষড়ারপু অর্থাৎ শত্রু বলিয়।৷ পরিগণিত। এবং 

পরার্থপর ভাবগুলি সদৃগুণ বলিয়া বর্ণিত। 

স্বার্থপর ভাবগুলি একেবারে তিরোহিত হইলে আত্মরক্ষার 

ব্যাঘাত হইতে পারে, এ আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই, কেন না 

সে তিরোভাবের সম্ভাবনা! অতি অল্প। এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত 

অনিষ্ট ঘটিবার পুর্বে সাবধান হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ উপায় !.. পক্ষান্তরে 
পরার্থপর ভাবের কাধ্যত্বার! প্রকৃত স্বার্থসাধনের ব্যাথাত ন! হইয়া 

বরং অনেক স্থলে তাহার সহায়তা হয়। 

যেমন রোগে পড়িয়া পরে রোগমুক্ত হইবার চেষ্ট৷ অপেক্ষা 

প্রথম হইতে রোগ এড়াইবার চেষ্টা অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ, তেমনই 
অনিষ্টের মধ্যে পড়িয়! অনিষ্টকারীর নির্ধ্যাতন চেষ্টা অপেক্ষা 

৭১ 

স্বার্থপর ভাব 
ও পরার্থপর 
ভাব। 

ধড়রিপু। 

স্বার্থ ও পরার্থের 
বিরোধওমিলন ৷ 
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অনিষ্ট এড়াইবার চষ্ট! অধিকতর যুক্ষিসিদ্ধ। তবে দকল সময়ে 

তাহা সাধ্য নহে। যখন তাহা সাধ্য না হয় তখন অনিষ্টকারীর 

নির্যযাতন আত্মরক্ষার নিমিশ আবশহক হইলে তাহ! এক প্রকার 

আপদ্ন্দম বলিয়া স্বীকার করতে হয়। 

উপরে বলা হইয়াছে, পরার্থপর ভাবের কাধ্যদ্বার। প্ররুত 

স্বার্থের ব্যাঘাত হয় না । ফলতঃ যদিও জীবজগতের নিয়স্তরে স্বার্থ 

ও পরার্থের বিরোধস্থলে স্বার্থপর ভাবই কর্মের প্রধান প্রবর্তক, 

কিন্তু উচ্চস্তরে অর্থাৎ মন্ুষ্যমধ্যে স্বার্থ ও পরার্থ এত অবিচ্ছি্ন- 

রূপে সম্বন্ধ যে, প্ররুত স্বার্থ পরার্থ ছাড়। হইতে পারে না। স্থুল- 

দর্শা ও অদুরদর্শা লোকের! মনে করিতে পারেন যে পরার্থ অগ্রাহা 
করিয়া স্বার্থসাধন সহজ, কিন্ত একটু হুঙ্ষদৃষ্টি ও দুরদৃষ্টির সহিত 

দেখিলেই জানা! যায় যে, সে স্বার্থসাধন স্ুসাধ্য নহে, এবং স্থারি 

হইতে পারে না। কারণ প্রমতঃ আমি প্ররূপ করিলে আমার 

স্ঠায় প্রকৃতির অপর লোকে আমার স্বার্থনাশের চেষ্টা করিবে, ও 

আমি এক] তাহ! নিবারণ করিতে পারিব না। দ্বিতীয়ত; যাহারা 

আমার ঠায় প্রকৃতির নহে, আমা অপেক্ষা ভাল, তাহারা আমার 

অন্ত অনিষ্ট না করুক, আমাকে দমন করিবার চেষ্টা করিবে। 

এবং তৃতীর'তঃ যদিও কেহ কিছুই না করে, আমি নিজের কার্যোই 

নিজে ঘোরতর অসুখী হইব, কারণ আমার আকাঙজ্কা অসংযত 

রূপে বর্ধিত হইতে থাকিবে এবং আমাকে অসন্তোষ ও অশাস্তি- 

জনিত ত্ঃখ ভোগ করিতে হইবে। 

ত্বার্থে ও পরার্থে ষে বিরোধ আছে তাহার সামঞ্জস্য করা বুদ্ধির 

একটী প্রধান কার্য । 

স্থথ হৃঃখ কেবল অনুভব ক্রিয়ার নহে, অন্তর্জগতের সকল 

ক্রিয়ারই অবিচ্ছিন্ন সঙ্গি । কেহ কেহ একথা ঠিককি না সন্দেহ 
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করেন, কিন্তু অন্তদূর্টির দ্বারা যতদূর জানা যায় তাহাতে সে 
সন্দেহের কারণ নাই। একথ। সত্য বটে, যখন অন্তর্জগতের 

জ্ঞানবিষয়ক বা কর্্মবিষয়ক কোন ক্রিম! আত প্রবল ভাবে সম্পন্ন 

হইতে থাকে, তখন তদানুষঙ্ষিক সুখ ছুঃখের প্রতি মনোনিবেশ 

অতি অল্প থাকায় তাহা সম্পূর্ণ অন্ভূত হয় না। কিন্তু তাহা যে 

একেবাবে থাকে না বা একেবারে অনুভূত হয় না, একথা বলা 

যার না। 

যাও অন্তঙ্জগতের ক্রিম মাত্রেরই সঙ্গে সঙ্গে হয়স্থথ না হয় 

ছুঃখ অবশ্যই অনুভূত হইবে, কোন্ ক্রিয়ার সঙ্গে সুখ ও কোন্ 

ক্রিয়ার সঙ্গে হুঃখ অনুভূত হুইবে তাহার স্থিরতা! নাই, এবং তা 

অভ্যাস ও জ্ঞানের বিভিন্ন তার উপর নির্ভর করে । ভাল ক্রিয়ার 

সঙ্গে সুখান্গভব ও মন্দক্রিয়ার সঙ্গে হুঃখান্ুভব স্বভাবসিদ্ধ, তবে 

কুঅভ্যাসের ও অজ্ঞানতাগ ফলে অনেক সময়ে ইহার ব্যতিক্রম 

ঘটে। অতএব অভ্যান ও শিক্ষা! এহরূপ হওয়া! কর্তব্য যে ভাল 

কাধ্যেই সুখান্থভব ও মন্দ কাধ্যে হুঃখানু ভব হুয়। 

স্থথগঃখ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে যাহার উল্লেথ এখানে 

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মনু কহিয়াছেন__ 

'গুজ্ৰ অহনা ভুংভ্ত ভত্জলাল্ম নর সুত্র । 

ঢনকৃনিজ্বান্ অবলা ধীল লন্থযা ম্তন্তু:ক্গ্রী: ।।” 

(৪, ১৬০) 

“যাহা পরবশ তাহাই ছুঃখ, যাহা! মআত্মবশ তাহাই সখ । স্থখ 

ফুঃখের এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।» 

অন্তের বশবর্তী হওয়াই ছুঃখ, আপনার ইচ্ছা মত চলিতে 
পারিলেই স্থুখ, এই ইহার স্থুলার্থ। কিন্তু ইহার ভিতর একটি 

গভীর সুম্ম তত্ব নিহিত আছে। যাহা! কিছু পরবশ তাহাই হঃখ, 

৭৩ 
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এম্কলে কেবল রাজনৈতিক বা- সমাজনৈতিক অধীনতা নিবন্ধন 

ছুঃখের কথ! হইতেছে না। তদ্বতীত আরও নানাবিধ পরাধীনতা 

আছে, যথা, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অধীনতা, এবং 

তন্নিবন্ধন অনেক হুঃখ আছে। যাহা কিছু পরবশ তাহাই যখন 

দুঃখ, এবং যখন আমি অর্থাৎ আমার আত্ম! ভিন্ন আর সকলই 

পর, সর্বদা আমার বশ নহে, এমন কি যাহাকে সর্বাপেক্ষা আমার 

বলি, তাহ! অর্থাৎ আমার দেহও আমার বশ নহে, রোগগ্রস্ত হইলে 
আপন হস্ত পদ্দাদ্িও ইচ্ছামত চালাইতে পারি না, তথন আত্মেতর 

বস্তর উপর যাহ। কিছু নির্ভর করে তজ্জনিত সুখের কামনা 

( বিফল। আমার নখ কেবল আমার উপরই নির্ভর করিবে, 
অন্ত কাহারও কি অন্ত কিছুরই উপর নিভর করিবে না, এই 

ধারণ! ও তদনুসারে চিত্ত স্থির করাই প্রকৃত স্থথলাভের একমাত্র 

।উপায়। এইথানে-_ 

“ক্ৰালন্লান নহিনিভিলন্ন: | 

স্ুষ্গান্নন্তন ন্দিএন্তনিলন্ন: | 

ব্সস্কলিঘা লন্্মাহ্যি শর কলকল: 

ক্জানীলনন্ল: ভতত্র লাবত্র অন্ন: 11” 

“বিনি নিজের আনন্দে নিজে সন্তুষ্ট, ধাহার সর্বেক্রিক্ম সংবত, 

যিনি দিবানিশি ব্রন্দে অন্থরত্ত, তিনি কৌপীনধারী হইলেও 

ভাগ্যবান !”__ শঙ্করাচার্যের এই অমুল্য বাক্য মনে পড়ে। 

বিদ্ভাভিমানী মনে করেন বিগ্ঠাদ্ধারা সমস্তই আত্মবশ করিবেন। 

বলাভিমানী মনে করেন বলঘ্বারা৷ সমস্তই আত্মবশ করিবেন । কিন্তু 

বিস্তান্থশীলন বা! বলপরিচালন নিমিত্ত যে দেহের সাহায্য আবশ্তাক 

সেই দেহই তাহাদের বশ নহে। ছুঃখ এড়াইবার এবং স্ুখলাভ 

করিবার নিমিত্ত জীবমাত্রই অনবরত ব্যস্ত, কিন্তু পরাধীন স্থখের 

০০ 
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অন্বেষণ অনেক স্থলে বিফল এবং সর্বত্রই কষ্টকর। প্রকৃত স্থথ 

মন্ুষ্যের নিজের হাতে, তাহাতে অন্ত কাহারও অনিষ্ট ঘটে ন1। 

আত্মজ্ঞানই তাহার উপাদান । সেই সুখ লাভ করা কঠিন, কিন্ত 
অসাধ্য নহে। সামান্ত যশ লাভ নিমিত্ত মনুষ্য কত ছুঃসহ র্লেশ 

অবাধে সহা করিতে পারে, আর সেই নিত্য পরমানন্দলাভের 

নিমিত্ত অনিত্য হুঃখ অবহেল1 করিতে পারিবে না ? 

অন্তর্জগতের আর এক শ্রেণীর ক্রিয়া আছে, ধাহাকে ইচ্ছ্চ1! ইচ্ছা। 

নামে অভিহিত কর! হইম়্াছে। এই ক্রিক! জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের 

সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখে, এবং এই পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে অর্থাৎ 

কর্খ্ববিষয়ক ভাগে ইহার বিশেষ আলোচনাস্থল। তবে অন্ত- 

জগতের ক্রিয়া বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করা গেল, এবং 

কিঞ্চিৎ আলোচনা ৪ করা ধাইবে। 

ইচ্ছা! সকল কন্মের প্রবর্তক, এবং তাহ! সদসৎ ও নানাবিধ । 

ইচ্ছা নানাবিধ হইলেও তাহ! ছুই ভাগে বিভাগ কর! যাইতে প্ররবৃত্তি,ও 

পারে, খী ও নিক্রর্জিমুখী অথব! ৫্রক্সোমার্-; বা ৫ 
মুখী ও শ্রেত্োমার্গযুখী | ১ 

ইহলোকে বৈষয়িক সুখের উপযোগী ভ্রব্যসকল পাইবার 

ইচ্ছা, এবং ধাহারা পরলোক বা জন্মান্তর মানেন, তাহাদের পক্ষে 

পরলোকে বা! পরজন্মে যাহাতে স্থখভোগ হইতে পারে তছপষোগী 

কর্ম করিবার ইচ্ছা, প্রথমোক্ত শ্রেণীভূত্ত। এবং ইহলোকে 

যাহাতে প্রকৃত স্ুথ অর্থাৎ শাস্তিলাত হয়, ও পরলোকে ব৷ 

পরিণামে যাহাতে মুক্তিলাভ হয়, সেইরূপ কার্ধ্য করিবার ইচ্ছা 

ঘিতীয্বোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভোগ- 

বাসন! প্রবৃত্ত বা গ্রেয়োমার্গমুখী, ভোগের অনিত্যতাবোধে 

১ কঠোপনিষদ্ ১, ২, ১-২। 
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নিত্যন্থখের ব1 মুক্তিলাভের বাসন৷ নিবৃত্ি বা শ্রেয়োমার্মুখী। 

কেহ যেন একূপ মনে না! করেন যে, প্রবৃত্তি বা প্ররেয়োমার্গমুখী 

ইচ্ছাই প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছ!, এবং নিবৃত্তি বা! শ্রেয়োমার্মমুখী ইচ্ছ। 

আদৌ ইচ্ছা নহে, তাহা ইচ্ছার অভাব। এ প্রকার সন্দেহ 

করিবার কোন কারণ নাই। মুমুক্ষু কি ভোগাভিলাষী 

সকলেই ইচ্ছার বশ। কেহই স্থির নহেন, কেহই নিশ্চেষ্ট নহেন, 
সকলেই ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজ নিজ কর্মে রত। তবে সে 

ইচ্ছা! ও ততপ্রণোদিত কর্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । 

অনেকে মনে করিতে পারেন, প্রবৃত্তি বা প্রেয়োমার্গমুখী হচ্ছাই 

মনুষ্যকে প্রকৃতকন্থ্ী ও জগতের হিতসাধনে তৎপর করে, এবং 

নিবুত্তি ৭1 শ্রেয়োমার্গমুখী ইচ্ছা মন্ুষ্যকে নিক্ষন্মা ও জগতের 

হিতসাধনে বিরত করে । কিন্তু একথা ঠিক নচে। সত্য বটে, 

প্রবৃতিমার্গমুখী হচ্ছ' নিবৃত্তিমার্গমুখী ইচ্ছা অপেক্ষ! অধিক প্রবল, 

ও অধিক বেগে আমাদিগকে কর্মে নিয়োজিত করে, এবং 

তাহার কারণ এই যে, সে ইচ্ছ! যে স্থখের অন্বেষণ করে, তাহা 

অনিতা হলেও অতি নিকট ও সহজে ভোগা । পক্ষান্তরে, 

নিবৃত্তিমার্গমুখী ইচ্ছ। যে সুখের অন্বেষণ করে, তাহ! নিত্য হইলেও 

স্দুরস্থিত এবং সংঘতচিত্ত না হইলে কেহ তদ্ভোগে অধিকারী 
হয় না। কিন্তু তাহ! হইলেও নিবৃতিমার্গমুখী ইচ্ছা যদিও আমা- 

দিগকে ধীরে ধীরে কর্মে নিয়োজিত করে, তথাপি একবার সেরূপ 

ইচ্ছা প্রণোদিত কর্ম আরম্ভ হইলে, অবিশ্রান্ত ভাবে তাহা! চলে, 
কারণ সে ইচ্ছ। যে সুখের অন্বেষণ করে তাহ! নিত্য ও সেই স্থুখ- 

ভোগশত্তির কখনও ভাস হয় না। কঠোপনিষর্দে বমনচিকেতা 

উপাখ্যানে নচিকেত। যখন বৈষয়িক সুখ উপেক্ষা করেন তখন 

এই কথা বলেন, সে ম্থুখের উপকরণগুলি অস্থান্নি এবং সে 



৩য় অঃ ] অন্তর্জভগণ্ড। 

স্থখভোগ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়গণ নিস্থেজ হয় এবং আমাদের 

ভোগশক্তির হ্রাস হয়। প্প্রবৃত্তিমার্গের সুখের এই প্রধান বাধা__ 

সে স্থখলাভের নিমিত্ত যে ভোগ্যবস্ত সকল আবশ্থীক তাহ! অস্থায়ি, 

এবং সে স্থখভোগের নিমিত্ত আমাদের যে শক্তি আছে তাহাও 

ক্ষয়শীল। পরস্ত প্রবৃত্িমার্মুখী ইচ্ছা দ্বার প্রণোদিত হইয়া! কোন 

কার্য করিতে গেলে তাহা বথাযোগ্যরূপে নির্বাহিত হওয়ার পক্ষে 

অনেক শঙ্ক!। থাকে, কারণ কর্তা নিজে স্থখলাভের নিমিত্তই তাহাতে 

প্রবৃত্ত হন। কিন্তু নিবৃত্তিমার্গমুখী ইচ্ছ। দ্বারা যদি কেহ সেই 

কার্যে নিয়োজিত হন, তাহার সম্বন্ধে সেরপ আশঙ্কা থাকে না। 

তিনি নিজের স্থখের প্রতি দৃষ্টি ন৷ রাখিয়া কাধ্যটি যাহাতে 

বথাযোগারূপে সম্পন্ন হয় তজ্জন্তই চেষ্টিত থাকেন । একটি সামান্ত 

দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে । রোগীর গুশ্রুষা 
অতীব সৎকর্ম । প্রবুত্তিমার্গগামী কোন ব্যক্তি যদি সেই সৎকন্মের 

অনুষ্ঠান করেন, পরহিতৈষণ! অবশ্ই তাহার অন্তরে থাকিবে, 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ হিতকামন! অর্থাৎ বশ ও সম্মানলাভের কামন! 

ভিতরে ভিতরে থাকে, এবং তাহার ফল কখন কখন একব্রপ 

হইতে পারে যে, যাহাকে কেহই দেখিবার নাই ও যাহার গুভষা 
কেহই দেখিতে পাইবে না, সে পড়িয়া থাকিবে, এবং যাহার 

সুত্র! তত আবশ্তক নহে কিন্ত দশজনে দেখিতে পাইবে, সে 

অগ্রে সেবা পাইবে। নিবৃতিমার্গের পথিক কেহ "যদি এরূপ 

কন্মে ব্রতী হয়েন, তিনি কেবল পরহিতৈষণা প্রণোদিত হইয়া কার্য. 

করিবেন, কর্তব্যপালনজনিত স্থখ ভিন্ন অন্ত কোন লাভের আকাঙ্কা 

করিবেন না। মুতরাং তিনিই যথাবিহিত কাধ্যকরণে সর্্থ 

হইবেন। 

বদি কেহ বলেন যে প্প্রবৃত্তিমার্গগামীরাই কর্মক্ষেত্রে আগ্রহ 

ণ্ 



৭৮ 

নিবৃত্তিমার্গ- 
গাষীর প্রাধান্য । 

ভালমন্দ উভয়- 

বিধগুণের 

সামগ্রহয 

পূর্ণতার লক্ষণ 
একথা কত দুর 
সত্য ৫ 

জ্ঞান ও কন্ম। [ ১ম ভাগ 

ও উদ্তমের সহিত কার্য করত নানাবিধ বৈষগ্নিক স্থখের উপায় 

উদ্ভাবন দ্বারা মন্ুুম্তের সম্যক হিতসাধন করিয়াছেন, নিবৃত্তিমার্গ- 
গামীর! সেরূপ কিছুই করেন নাই, তাহাদের মনে রাখা কর্তব্য 

যে, সেই সকল সুখের উপায় থাক! সত্বেও, যখন কোন ব্ক্তি 

অসাধ্য রোগে কাতর, ছুঃসহ শোকে আকুল, বা ছুস্তর নৈরাশ্তে 

নিমগ্ন. তখন নিবৃততিমার্গের পথিকদিগেরই অত্যুজ্জল জীবনের 

দৃষ্টান্ত, তাহার ঘনতমসাচ্ছন্্ন চিত্তকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিতে 
- পারে, এবং ত্াহাদ্দিগেবই গভীর চিন্তা প্রন্ুত শান্কোপদেশ তাহার 

শাস্তিলাভের কেবলমাত্র উপায় । 

আমাদের ইচ্ছ! যাহাতে নিতান্ত প্রবৃত্তিমার্গমুখ্খ না হইয়! 

কিঞ্চিৎ নিবৃত্তিমার্গমুখী হয়, এন্ধপ যত্ব কর! সকলেরই কর্তব্য। 

তাহাতে মনুষ্য নি্ষন্্না হইয়! যাইতে পারে এ আশঙ্কা করিবার 

কোন কারণ নাই। আমাদের স্বার্থপর প্রবুত্তিসকল এত প্রবল 

যে নিবৃত্তি অভ্যাস দ্বার তাহ! উন্মলিত হইবার কোন সম্ভাবনা 

নাই। বহুষক্ে তাহা কিয়তৎপরিনাণে মাত্র প্রশমিত হইতে পারে, 

এবং তাহ! হইলে জগতের উপকার ভিন্ন কোন অপকার হইবে না । 

অনেকে বলেন উচ্চ এবং নীচ, পরার্থপর এবং স্বার্থপর, 

নিবৃত্তিমার্মুখী এবং প্রবৃতিমার্মুখী, সকল প্রকার ভাব ও সকল 

প্রকার ইচ্ছাই মন্ুষ্যের প্রয়োজনীয়, এবং তৎসমুদয়েরই যথাযোগ্য 

বিকাশ ও সানগ্স্তের সহিত ক্রিয়া মনুষ্তের পৃর্ণতালাভের লক্ষণ ১ 
এ কথা কিয়ৎ পরিমাণে সত কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। 

সংসারে সময়ে সময়ে এমন ঘটে যে স্বার্থপরভাবের ও নীচ 

ইচ্ছার দ্বার! প্রণোর্দিত কার্য্য আত্মরক্ষার নিমিত্ত অভ্যাবশ্তক হইয়া 

পড়ে । যথা, যখন এক জন অপরকে অকারণ বধ কবিতে 

১। বন্ধিমচন্ত্র চটোপাধ্যায়ের » “কৃষ্চরিত্র" ২য় সংক্করণ ৪ পৃঠ তরষ্টব্য। 



৩য় অঃ] অন্তর্গত । 

আসিতেছে, সে সময় 'আততাম্বীকে আধাত বা বধ করিয়া 

আত্মরক্ষা করিতে হয়। কিন্তু আত্মরক্ষার সেরূপ কার্য অগত্যা 

অবলম্বনীর় ও এক প্রকার আপদ্বন্দ। পৃথিবীতে মন্দলোক 

আছে বলিয়াই ভাললোককেও সময়ে সময়ে অগত্যা মন্দ কার্য 

করিতে হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া! সেরূপ কার্মের ও তদুত্তেজক 

ভাব বা ইচ্ছায় অনুমোদন করা বায় না। সেসকলভাব বা 

ইচ্ছ। মান্রষের মনে উদিত হয় বটে,_-_কিন্তু তাহার প্রাবল্য নী5 

প্রকৃতির লক্ষণ, এবং তাহার প্রশমন স্থবুদ্ধিব কর্তব্য । ক্রোধ, 

প্রতিহিংস!, বিদ্বেষাদি ভাব যখন মনুষ্যের মনে উদিত হয় এবং 

অনেকের মনোমধো স্থান পায় ও অনেক সময়ে কাধ্য করে, 

তখন তাহ! পোষণীয়, একথা বলিতে গেলে, ইহাও বলিতে হয় 

যে, যখন মন্ুষ্যের নখ ও দন্ত আছে এবং অসভ্য জাতিরা পশুর 

ম্তার তাহা শত্রু আক্রমণে বাবহার করে ও তাহ! কার্যে লাগে, 

তখন নখ ও দস্তের সেহরূপ ব্যবহারও শিক্ষণীপ্ন। ফলতঃ 

মনুষ্য যতই নিম্স্তর হইতে উচ্চস্তরে উঠে, ততই নিকৃষ্ট প্রকৃতি 

পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃষ্ট প্রকৃতি গ্রহণ করে। ভাল মন্দ সর্ব্ববিধ 

গুণের যথাযোগ্য বিকাশ যে মন্ুষ্যের সর্বাহগীন পূর্ণতার নিমিত্ত 

আবশ্তক এ কথা ঠিক নহে। তবে যতদিন পৃথিবীর সমস্ত লোক 
ভাল ন হইবে, যতর্দিন কতকগুলি মন্দলোক থাকিবে, ততদিন 

কেহই সম্পূর্ণ ভাল হইতে পারিবে না, ততদিন মন্দের সংস্রবে 

ভালকে ও কিয়ৎ পরিমাণে মন্দ হইতে হইবে, এবং মন্দের দমন 

ও মন্দ কর্তৃক নিজের বা অন্তের যে অনিষ্ট হয় তাহার নিবারণ 
নিমিত্ত ভালকেও মধ্যে মধ্যে অগতা! অন্তের অনিষ্টকর কার্ধা 

করিতে হইবে। কিন্তু অন্তের অনিষ্টকরণের ইচ্ছা দমন করা ও 

সাধামত অন্টের অনিষ্টকরণে নিবৃত্তি থাক! সকলেরই কর্তব্য। 

গর 



৮৩ 

প্রবন্ধ বা চেষ্টা। 

তষ্তান ও কম্ম্ম। [ ১মভাগ 

এরূপ বত্ব ও শিক্ষা্ধারা লোকে যে ক্রোধ, প্রতিহিংসা, 

বিদ্বেষাদি ভাব ভুলিয়! গিয়া আত্মরক্ষায় অক্ষম হইবে এ আশঙ্কার 

প্রয়োজন নাই। স্বার্থপর প্রবৃত্তি সকল এতই প্রবল ষে তাহা 

একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা! নাই। কিন্তু যদি বহু যত্ব, শিক্ষা 

ও অভ্যাসের ফলে মধ্যে মধ্যে ছুই চারিজন মনুষ্য এ সকল প্রবৃত্তি 
ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাহারাই পুর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন 

বলিতে হইবে। 

আর একটি কথা আছে। সংসার ভাল ও মন্দলোকে 

মিশ্রিত। যতই ভাল লোকের সংখা! বৃদ্ধি হয় ততই সংসার 

সাকলোে ভাল হইয়া উঠে; এবং কেবল তাহা নহে, ভাল 

লোকের। ষতই অধিকতর স্দৃগুণসম্পন্ন ও অদদ্ গুণরহিত হয়েন, 

সমগ্র সংসার ততই অধিকতর ভাল হইতে থাকে । শীতল জল 

ও উষ্ণ জল একত্র করিলে যেমন শীতল উষ্ণকে কিঞ্চিৎ শীতপ 

এবং উঞ্চ শীতলকে কিঞ্চিং উঞ্ণ করে, এবং মিশ্রিত জল উভয়েব 

মাঝামাঝি দীড়ার, সেইরূপ মন্দ লোকের সংশ্রবে ভাল লোককেও 

কিঞ্চিৎ মন্দ হইতে হয়, আবার ভাল লোকের সংশ্রবে মন্দকেও 

কিঞ্চিৎ ভাল হইতে হয়। আর উত্তাপ যেমন ম্বভাবতঃ ক্রমশঃ 

কমিয়া আইসে, মন্দও তেমনই ক্রমশঃ হাঁস পাইবে, এবং সমগ্র 

মনুষ্যসমাজের গতি ক্রমশঃ উন্নতিমার্গমুখী হইবে । 

ইচ্ছাদ্ধার৷ প্রণোদিত হইয়। মনুষ্য কণ্ম করিতে প্রবত্ব বা চেষ্টা 

কয়ে। প্রস্তর বা চেক্ভী অন্তর্জগতের শেষ ক্রিয়া, এবং 
বহির্জগতের অর্থাৎ দেহের ও অন্ঠান্ত বস্তর সাহায্যে তাহা! সম্পন্ন 
হয়ব । জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের সহিত প্রযত্বের অধিকতর নিকট 

সম্বন্ধ, তবে অন্তর্জগতের ক্রিয়া! বলিয়া! জ্ঞান বিভাগে এই অন্তর্জগৎ- 

বিষয়ক অধ্যায়েও তাহার উল্লেখ আবশ্তক। 



ওয় অঃ. ] ৃ 

প্রযত্ব বা চেষ্টায় মনুষ্য স্রক্তজ্্র কি পক্পম্ এই কথ 

লইয়া দার্শনিকদিগের (বিশেষতঃ পাশ্চাতা দার্শনিক দিগের ) 

মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কর্্মবিভাগে “কর্তার স্বতত্ত্রতা 

আছে কি না” এই শীর্ষক অধ্যায়ে তাহার কিঞ্চিং আলোচনা 

হইবে । এখানে এইমাত্র বলিব যে যদিও চেষ্টার কর্তা স্বতন্ত্র 

বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলে জান৷ 

যায়. কর্ত। স্বতন্ত্র নহে, চেষ্ট! পূর্ববর্তী ইচ্ছার অনুগামী, এবং সেই 

ইচ্ছা পূর্বশিক্ষা ও পূর্ব অভ্যাসন্বারা নিরূপিত। তাহা হুইলে 
অনেকে বলেন, ধর্মাধশ্ম ও পাপপুণ্যের জন্ত মনুষ্যের দারিত্ব থাকে 

না, এ আপত্তি অথগুনীয় নহে, তবে ইহার খগুন ও নিতান্ত 

সহল্ত নহে। ইহার খগ্ুনার্থে সংক্ষেপে এই কথা বল! যাইতে পারে 

যে, কর্তার স্বাধীনতা বা পরাধীনতার উপর কর্মের দোষগুণ বা 

কর্মে ফলভোগ নির্ভর করে না, তবে কর্তার দোষগুণ এবং 

সমাজের প্রদত্ত দণ্ডপুরস্কার .নির্ভর করে। মন্দ কন্থকে মন্দই 

বলিতে হইবে এবং "মন্দ কর্মের জন্ত মন্দফলই ভোগ করিতে 

হইবে। কিন্তু কর্তার স্বতন্ত্রতা না থাকিলে তাহাকে দোষী ও 

দণ্ডনীয় বল! যায় না। আর সেই স্বতন্ত্রতা যদি কোন সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধীয় কারণে ন্ট ন! হইয়া! দূরবর্তী কারধযাকারণ প্রবাহে নষ্ট হইয়! 

থাকে, তাহ! হইলে যদ্দিও সমাজনিয়স্তা সমাজরক্ষার নিমিত্ত কর্তীকে 
তাহার কাধ্যের জন্ত দায়ী করিবেন, কিন্তু বিশ্বনিযস্তা তাহাকে দ্ধায়ী 

করিবেন না। তবে বিশ্বরাজোর অলভ্ঘা নিয়মান্ুসারে কর্তীকে 

কর্মফল ভোগ করিতে হুইবে। সেই কর্মফল কিন্ত এরূপ 

কৌশলে অবধারিত যে তাহা! ক্রমে মানবের চিত্তগুদ্ধির কারণ 

হইয়! মনুষ্যুকে স্থপথগামী করিবে, এবং তাহার পরিণাম, নিকটেই 
হউক বা দূরেই হউক, শীঘ্রই হউক ব! বিলম্বেই হউক, গুভকর 

৮১ 

প্রবন্ধ বা চেষ্টার 
মন্ুব্য স্বতস্্ব 

কি পরতন্ত্র এই 
বিষয়ে অনেক 

মত ভেদ । 

কর্র। স্বতন্ত্র নহে 

নখ সসপস্পিব 



৮ 

কর্তার প্রকৃতি- 
পরতস্মতাবাদ 

ধর্মের ৰাধা- 

জনক নহে। 

জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ১ম ভাগ 

ভিন্ন অগ্ডতকর নহে। এই উত্তরের প্রতি আবার আপত্তি হইতে 

পারে, কর্তার স্বতন্ত্রতা না থাকিলে, এবং তাল মন্দ নকলেরই 

পরিণাম শুভ হইলে, লোকে অধন্াচরণে বিরত হইবে না, এবং 

কর্মফলভোগও ঈশ্বরের ন্তা়পরতার সহিত সঙ্গত হইবে না। 

কর্তার স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে, ধর্ম্বের মূল উৎসন্ন হইবে, এবং 

ঈশ্বরকে ন্তায়বান্ বল! যাইবে না। এ কথার উত্তর এই যে, 
কর্্মফকলভোগের ভয়ই অধন্্াচরণের যথেষ্ট নিবারক, কারণ অধর্ম্ের 

আস্তফল অশুভ, এবং পরিণাম সকলেরই শুত হইলেও দু্ম্নরীর পক্ষে 

সে শুভপরিণাম ন্ুদুরবন্তী। আর যদি বল স্বতন্ত্রতাবিহীন কর্তার 

কম্মফলভোগ ঈশ্বরের স্তাক্পপরতার বিরুদ্ধ, পক্ষান্তরে স্বতন্ত্রতাবিশিষ্ট 

মনুষ্যের কর্মবফলভোগ ঈশ্বরের দয়াগুণের বিরুদ্ধ, কারণ সৃষ্টির 

পুর্বে তিনি ত জানিতেন, কে কি করিবে, তবে যে দু্ষম্ম করিবে 

'ও তজ্ন্ত ছুঃখভোগ করিবে তাহাকে স্য্টি করিলেন কেন? বস্ততঃ 

আমাদের সমীম জ্ঞান ঈশ্বরের অলীমগুণের বিচার করিতে সমর্থ 

নহে। দেহাবচ্ছিন্ন অপূর্ণ আত্ম। কন্মে স্বতন্ত্র নে, প্রক্কতিপরতন্ 

বলিয়া অবশ্ই স্বীকার কাঁরতে হইবে । কাধ্যকারণ নিয়ম মানিতে 

হইলে যুক্তি এই কথা বলে, এবং আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে 

আত্মা ও তদন্বরূপ উত্তর দেয়। 

কর্তার প্ররূতিপরতন্ত্রতাবাদ যধিও একদিকে অসংকর্ম্ের জন্ত 

দায়িত্ববোধের কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারে, অন্তদ্দিকে তাহ! সৎ- 

কর্মের জন্ত আত্মগরিমা খর্ব করিয়৷ আমাদের অশেষ অনিষ্টের 

| আকর অহঙ্কার বিনষ্ট করে, সুতরাং তাহাতে মনুষ্যের ধর্মপথ সন্কীর্ণ 

| না হইয়। বরং প্রশস্তই হয়। 



৮৫ 

চতুর্থ অন্্যান্স ॥ 
বহিজ্জগৎ। 

পূর্ববে একবার আভাস দেওয়! হইয়াছে, এখন আর একবার চাপ 
বলিলেও দোষ নাই, এ সামান্ত গ্রন্থের “বহিজ্জগৎ” শীর্ষক এই ক্ষুত্র 
অধ্যায়ে কেহ যেন বহির্জগৎবিষয়ক কোনরূপ সম্যক আলোচনা 

, পাঠ করিবার প্রত্যাশা! না করেন। বহিজ্জগৎ অনীম। একদিকে 

যেমন তাহার বুহত্তার সীমা নাই, অপর দিকে তেমনই তাহাতে এত 
ক্ুত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বস্ত আছে যে তাহাদের ক্ষুদ্রত্বেরও সীম! নাই। 
একদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহতারকানীহারিকাপুঞ্জ, অপরদিকে 
সপ্মাণুহ্ক্ষষ অণুপরমাণু। এক দিকে মনুষ্য, হস্তী, তিমি, অপর- 

দিকে কাঁট, পতঙ্গ, কীটাণু। এক দ্িকে বিশাল বনম্পতি, অপর- 
দিকে তুচ্ছ তৃণ। এবং সর্বত্র সেই জড় ও জীবসমষ্টির ও ব্যষ্টির 
নিরস্তর বিচিত্র ক্রিয়া ।-_এই সমস্ত বস্ত ও ব্যাপারসঙ্কুল বহির্জগতের 
সমাক্ আলোচনা দূরে থাকুক আংশিক আলোচনাও সহজ কথ 
নহে। এ স্থলে বহির্জগৎবিষয়ক কেবল এই কয়েকটি কথা মাত্র 
কিঞ্িং বিবৃত হইবে ।-__ 

১। বহিজ্জগৎ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রকৃত কি না । 
২। বহির্জগতের বিষয়সকলের শ্রেশিবিভাগ। 
৩। বহিজ্ঞগ্নতের কোন কোন বিন. সম্বন্ধে ছুই একটি ৃ 

বিশেষ কথ|। | 



৮৪ 

১। বহির্জগৎ 

ও তদ্দবিষয়ক 
জ্ঞান প্রকৃত 
কিনা। 
সেজ্ঞান ইত্তিয়- 

সাপেক্ষ, তাহা 

স্বরূপ জ্ঞান 

নহে। 

জ্ঞান ও কন্ম। [১মভাগ 

১। বহিতঞ্রগত্ ও তদৃবিজঅন্সকু ভান 
প্রক্রত ক্কি না। 

জ্ঞাতা নিজ অন্তর্জগতের যাহা কিছু জানেন তাহ! সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে জানেন, অর্থাৎ তাহা জানিবার নিমিত্ত কোন মধ্যবর্তী বস্তুর 

সাহাধয লইতে হয় না। কারণ সেস্থলে জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞাতভার 

নিজেরই অবস্থাবিশেষ। কিন্তু বহির্জগতবিষয়ক জ্ঞান সে প্রকার 

নহে। বহিজ্ঞগতের বস্্মকল আমার চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেক্দ্রিয়কে 

আলোক শব্াদিদ্বার স্পন্দিত করিলে আমার ইন্ত্রিয়ের সেই 

স্পন্দিত অবস্থা একপ্রকার মধাবস্তীর কাধ্য করে, তাহাতেই 

আমার তন্তদ্্বস্তর জ্ঞান জন্মে। একটি দৃষ্টান্দ্বারা কথাট! 

স্পন্টীকৃত হইতে পারে। আমি যখন বণি আনি চন্দ্র দেখিতেছি, 

৬খন চন্দ্রাপোকদ্বারা আমার চস্ষুতে চন্দ্রের যে প্রতিবিস্ব 

পড়িতেছে আমি বাস্তবিক তাহাই দেখিতোছ, এবং সেই প্রতিবিষ্ব 

যে চন্দ্রের ঠিক স্বরূপ কি না তাহা অন্ত উপায়ে পরীক্ষা না করিলে 

বলা যায় না। জ্যোতিষশাস্ত্রধারা জান! গিয়াছে, চন্দ্রেম ষে 

হাসবুদ্ধি আমর। দেখি তাহ৷ প্রকৃত হাসবৃদ্ধি নহে, চন্ত্র যত বড় 

প্রতিদিন তত বড়ই থাকে, তবে কৃরধ্যালোক ভিন্ন ভিন্ন দিনে 

তাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়ায় তাহাকে এরূপ দেখান । 

অতদূরের বস্তর কথা ছাড়িয়! দিয়া দেখা যাউক অতি নিকটের 
বস্ত- _যথ। আমার হস্তঙ্িত মৃত্তিকাথও্-_সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কি 

প্রকার। আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ঘারা তাহার রূপ, রম, গন্ধ, 

স্পর্শ ও শব্ধ কি প্রকার তাহ! জানিতেছি। কিন্তু এই সকল 

গুণের মধ্যে তাহার আকার আমি যে মত দেখিতেছি সেই মত 

হইলেও, তাহার অপর গুণগুলি আমি যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি 

ঠিক তাহারই যে অনুরূপ, এ কথা বলা যায় না। তাহার বণ 
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শুরু আলোকে দেখিতেছি ধূসর, অতএব তাহাতে অবশ্তই এমত 

কোন গুণ আছে যাহার ঝোগে শুরলালোক আমার চক্ষুকে স্পন্দিত 

করিলে আমি ধৃসরবর্ণ দেখি । কিন্তু সেইগুণই যে ধূসরবর্ণ তাহা কি 
করিয়। বল। যাইবে, যখন শুরালোক ততৎসহ না মিলিলে সে বর্ণ 

দেখা যায় না। তাহার রস কষার, কিন্তু আমার রসনা যে 

কবার আস্বাদন অনুভূত হয়, মৃতপিণ্ডে তাহ। উৎপন্ন করিবার 

গুণ থাকিলেও সে গুণ যে কবার় আম্বাদন তাহ! বলা যায় না। 

এতত্তিন্ন সেই মুত্তিকাথণ্ডে আমার ইন্ডছ্রিয়ের অগোচর অনেক গুণ 

থাকিতে পারে, কিন্তু আমার জানিবার উপায় না থাকায় আমি 

তাহ! জানিতে পারি না। যেমন চক্ষুবিশিষ্ট মনুষ্য এ মৃত্খণ্ডের 

বর্ণ দেখিতে পান্প, কিন্তু জন্মান্ধব্যক্তি তাহার বর্ণের বিষয় কিছুই 
জানিতে পারে না, ও বর্ণ যে প্রপবূপ পদার্থের একটা গুণ তাহাও 

জানিতে পারে না, তেমনই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ছাড়া কোন 

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গ্রাহাগুণ ষড়িন্্রিমবিশিষ্ট জীব জানিতে পারে, কিন্তু 

আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব সেই ষষ্ঠ হন্দ্রিয়ের অভাবে তাহার 

কিছুই জানিতে পারি না। ফলতঃ আমাদের বহির্জগৎবিষয়ক 

জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ, তাহ! নিরপেক্ষজ্ঞান নহে, এবং স্বরূপ জ্ঞানও 

নহে। এই কারণে কোন কোন দার্শনিকের ১ মতে বহিজ্জঞগতের 

পৃথকৃ অস্তিত্ব আদে। সন্দেহের স্থল। তাহার! বলেন, আমর! 

আছি বলিয়াই আমাদের বহির্জগৎ আছে, আমরা ন্লিজের মনের 

স্ষ্টি বাহিরে আরোপিত করিয়া নিজ নিজ বহির্জগতের স্যাষ্ট 
করিয়াছি। পরস্ত বহির্জগতবিষয়ক জাতি ও সাধারণনাম 

স্পষ্টতঃ আমাদের সৃষ্টি, তাহ। বহির্জগতে নাই । শঙ্করের মায়া- 

বাদও এই শ্রেণীর মত, তবে তাহা! আরও একটু অধিক দূর যার, 

১ যথা, বার্কলী (3678.5159) 
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মিথা। নহে। 
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কারণ সেই মতঅন্ুসারে জগৎ মিথ্যা, কেবল ব্রন্ষই এক মাত্র 

সত্য। এস্থলে যুক্তি বলে এ কথা এই অর্থে সত্য যে, জগতের 

সকল বস্তই অনিত্য ও পরিবর্তনশীল, কেবল জগতের আদি 

কারণ ব্রহ্ম নিতা ও অপরিবর্তনশীল, এবং জগতের অনেক বিষয় 

সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক, রজ্ভুতে সর্প দর্শনের ন্যায়, 
অবিস্তা বা অঙ্ঞানত! বশতঃ বস্তর স্বরূপ আবৃত থাকিয়৷ তাহাতে 

ভিন্নরূপ বিক্ষিপ্ত হয়। আর সেই অজ্ঞানতানিবন্ধন সকল 

বিষয়ের প্রকৃত তত্ব জানিতে ন! পারিয়া আমর! অশেষবিধ দুঃখ 

তোগ করি । যথা, বৈষয়িক স্থুথের অনিত্যত! ন1 বুঝিয়া নিত্যজ্ঞানে 

তাহার অনুসরণ করি, এবং তাহার অনিত্যতা প্রযুক্ত যখন সে 

স্থথ আর পাওয়া যায় না, তখন তাহাতে বঞ্চিত হইয়া অশেষ 

ক্লেশ অনুভব করি। কিন্তু এ সকল কথা সত্য হইলেও সমস্ত 

বহ্জ্জগৎ ও তদ্বিষযয়ক সমস্ত জ্ঞানকে মিথ্য। বল! যায় না। 

প্রথমতঃ জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মূলপ্রমাণ জ্ঞাতার উক্তি, এবং 

জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর পাওয়! যায় 

যে, বহিজ্ঞগৎ ও তদ্বিষযয়ক জ্ঞান প্রকুত। যদিও অনেক স্থলে 

(যথা, আমি চন্দ্র দেখিতেছি ইত্যাদি স্থলে ) আত্মার উত্তর পরীক্ষা- 

দ্বারা সংশোধনসাপেক্ষ বলিয়! বোধ হইয়াছে, তথাপি সংশোধনের 

পরে সে উত্তর যে ভাবধারণ করে তাহাতে বহিজ্ঞগং ও তদ্বিষয়ক 

জ্ঞান যে সত্য, এবং আত্মার অবভাসমাত্র বা মিথ্যা নহে, ইহাই 

প্রতিপন্ন হয়। কারণ.সে সংশোধনের ফল এই যে, বহির্জগতের 

যে বস্ত আমর মনে করি প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা! সেই বস্ত- 

কর্তৃক উৎপাদিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ দেহের অবস্থাস্তর | 

কিন্তু পূর্বেই ( “জ্ঞাতা” শীর্ষক অধ্যায়ে ) দেখান হইয়াছে আত্মা দেহ 

ছাড়া। অতএব দেহ যখন আত্ম! ছাড়! অর্থাৎ বহির্জগতের অংশ, 
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তখন দেহের আবস্থাস্তরজ্ঞান বহিজ্ঞগ্ববিষয়ক জ্ঞান, এবং দেহের 

অস্তিত্ব বহির্্ঈগতেব অস্তিত্ব, ইহা অবস্ঠই শ্বীকার করিতে হইবে? 
পরস্ত দেহের এরূপ অবস্থান্তর আপন৷ হুইত্েই ঘটে না, এবং দেহ 

ছাড়া ও আত্মা ছাড়। অন্য পদার্থভ্বার! ঘটে, ইহা! আত্ম! জানিতেছে । 

স্থতরাং দেহছাড়া বহির্জগৎ আছে, একথাও প্রতীয়মান হইতেছে। 

দেহবন্ধনমুক্ত, পরমাস্মাতে যুক্ত, পূর্ণতা প্রাপ্ত আত্মাব পক্ষে আত্মা 
ও অনাম্মার ভেদজ্ঞান না থাকিতে পারে, কিন্তু দেহাবচ্ছিন্ন অপূর্ণ 

আত্মার পক্ষে বহির্জগৎ ও তদ্বিবর়ক জ্ঞান প্রকৃত বলিয়া! মানিতে 

হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ যদিও বহির্জগতের বস্ত্র সম্বন্ধে যেজ্ঞান আমরা 

ইন্জিয়দ্বারা লাভ করি তাচ! তত্বস্তর স্বরূপক্ঞান না হয়, তাহা সেই 

বস্তর স্বরূপকর্তৃক উৎপাদিত, সুতরাং তাহা রজ্জতে সর্পদর্শনবৎ 

মিথ্যা! জ্ঞান নহে। সেইজ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের স্বরূপের সহিত 

সাদৃশ্ত ও ঘনিষ্ঠসন্বদ্ধ আছে। 

তৃত্তীয়তঃ বহির্জগংবিষয়ক জাতি ও সাধারণ নাম যদিও 

অন্তর্ঞগতেই আছে এবং তাহ জ্ঞাতার স্যষ্টি, তগাপি তন্্ারা বহি- 

জ্গিতের অসভ্যতা প্রমাণ হয় না, বরং তাহার সতাতাই প্রতিপন্ন 
হয়। কারণ যে সকল বস্তর সম্বন্ধে জাতি বা সাধারণ নামের স্পট 
হইয়াছে তাহার্দের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে নিলা অন্তত 

স্বীকার করা হইতেছে । 

চতুর্থ তঃ আর্ধ্যন্থধীগণের মায়াবাদ বোধ হয় ভীবকে অনিত্য 
বিষয়বাসন! হইতে বিরত ও নিতাপদার্থ ব্রক্গচিন্তায় অন্ুরক্ত 

করিবার নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে। মার়্াবাদ স্থষ্টি হইবার আরও 

একটি কারণ থাকিতে পারে।-_অদ্বৈতবার্দীর মতে এক ব্রহ্ধই 

জগতের নিমিত্ত 'এবং উপাদান কারণ। ব্রঙ্গ হইতেই জড় চেতন 

৯৮৭ 
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সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি । ব্রহ্ম নিত্য ও অপরিবর্তনশীল, কিন্তু 
দৃম্তমান জগৎ অনিত্য ও পরিবর্তনশীল, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে এ 
জগৎ উৎপন্ন হওয়া অন্ুমানসিদ্ধ নহে। অতএব দৃশ্তমান জগৎ 

মিথ্য। ও মায়ামর ব! ইন্রজালিক ।-_প্রথমোক্ত অর্থে মায়াবাদ কেবল 

ভাষার অলঙ্কার মাত্র। ঢে অর্থে জগৎকে মায়াময় ব! মিথ্য। 

বলাতে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার কর! বুঝায় না, পরমার্থ অর্থাৎ 

ব্রন্মের সহিত তুলনায় জগৎ মিথ্য! বলিলেও বলা যায়, এই মাত্র 

বুঝার । দ্বিতীয়োক্ত কারণে জগৎকে মিথ্যা বল! যুক্তিসিদ্ধ মনে 

হয় না। দিও ব্রহ্ম নিত্য ও জগৎ অনিত্য, তথাপি ব্রহ্মশক্তির 

অভিব্যক্কিদ্বারা জগত্প্রকাশ পায় এবং সে শক্তি অব্যক্ত থাকিলে 

গ্গং থাকে না, এভাবে দেখিলে ব্রঙ্গের নিত্যতার ও জগতের 

অনিত্যতার পরম্পর বিরোধ বা অসামঞ্জন্ত দেখা যায় না। এবং 

ব্রহ্ম অপরিবর্তনশীল এ কথা এই অর্থে সত্য যে, ব্রহ্ম নিজশক্তি 

ও ইচ্ছ। ভিন্ন অন্ত কোন কারণে পরিবর্তিত হয়েন না। অতএব 

ব্রহ্মের নিজশক্তি ও ইচ্ছাদ্বার৷ উৎপন্ন জগতের পরিবর্তন অসঙ্গত 

বল! বায় নাঁ। ১ 

বহির্জগৎ সতা এবং বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞান বস্তর স্বরূপ 

জ্ঞান না হইলেও বস্তর শ্বরূপসম্ভৃত জ্ঞান, এই সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইলে, প্রশ্ন উঠিতেছে, _বহির্জগতের উপার্দানকারণ কি, এবং 
আমর! বহিজ্জঞগতের বস্তর যে জ্ঞান লাভ ক্র তাহার সহিত 

সেই স্বরূপের কি সম্বন্ধ ? 

কুম্তকার ঘট নিম্মাণ করিতেছে সুতরাং কুস্তকার ঘটের 

নিষিত্ত কারণ, এই স্থল দৃষ্টান্ত হইতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ 

১ প্রমথনাথ তর্কতৃষপপ্রণীত মায়াবাদ ও ফোকিলেশ্বর বিদ্ভরতুপ্রণীত 
উপনিবদের উপদেশ দ্বিতীযপ খণ্ডের অবতরশিকা এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য । 
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ইহ! সহজে বুঝ! যায়। কিন্তু কুস্তকার মৃত্তিকা দিয়! ঘট নির্মাণ 

করে, এবং মৃত্তিকা ঘটের উপাদানকারণ। ব্রঙ্ধ কি দিয়া জগৎ 

স্ষ্টি করেন, জগতের উপার্দানকারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর 

দেওয়! নিতান্ত সহজ নহে, এবং ইহার উত্তর সম্বন্ধে নানাবিধ 

মততেদ আছে। কেহ ফেহ বলেন জগতের উপাদানকারণ 

জড় ও জীব, এবং তাহারা উভগ্নেই অনাদি । কেহ বলেন জীব 

বা আত্মা পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, কিম্ত জড় ও 
চৈততন্তে এতই বৈষম্য ষে চৈতন্যময় ব্রহ্ম হইতে জড়ের উৎপত্তি 

হইতে পারে ন|, সুতরাং জড় অনাদি এবং জড়ই জগতের 
উপাদানকারণ। জড়বাদীরা বলেন চৈতন্ত হইতে জড়ের সৃষ্টি 

অসম্ভব, ও তাহার কোন প্রমাণ নাই, বরং জড় হইতে চৈতন্তের 

উৎপত্তির প্রমাণ জীবদেহে পাওয়া যায়, সুতরাং জড়ই জগতের 

একমাত্র মূল কারণ । আর বৈদাস্তিক মদ্বৈতবাদীরা বলেন এক 

ব্রহ্ম হইতেই ঠৈতন্ত ও জড় উভয়েরই উৎপত্তি এবং বক্গই জগতের 

একমাত্র কারণ। 

এই মতগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিলে দেখা যায় তাহা ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত। প্রথম, দ্বৈতবাদ অর্থাৎ জড় ও চৈতন্ত উভয়ের পৃথক্ 

অস্তিত্ব স্বীকার। দ্বিতীয়, অদ্বৈতবাদদ অর্থাৎ একমাত্র পদার্থ 

জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া! স্বীকার । এই দ্বিতীর 

শ্রেণীর মতে আবার তিনটা বিভাগ আছে।_-কে) জড়াদ্বৈতবাদ 
অর্থাৎ একমাত্র জড়ই জগতের উপাদান বলিয়া! শ্বীকার। 

(খ) জড়চৈতন্তাম্বৈতবাদ অর্থাৎ জড় ও চৈতন্ত উভয়ের গুণ- 
ংযুস্ত এক পদার্থকে জগতের উপাদান বলিয়! স্বীকার। এবং 

গে) চৈতন্তাদ্বৈতবাদ, অর্থাৎ চৈতন্ই জগতের একমান্র উপাদান 
বলিয়! স্বীকার 

৮৯ 

তৎ্সম্বন্ধে 

নানা যত। 
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ইহার মধ্যে কোন্ মতটী যেঠিক তাহা বলা কঠিন। তবে 
জড়চৈতন্তইৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি এই যে, জড় ও 

চৈতন্ভের গুণে যতই বৈষমা থাকুক না, জড় পদার্থের প্রত্যক্ষ- 

জ্ঞান লাভের সময, এবং আমাদের ইচ্ছামত দেহসঞ্চালনকালে 

জানা যায় জড় চৈতন্তের উপর, এবং চৈতন্য জড়ের উপর কাধ্য 

করতেছে, এবং জড় ও চৈতন্তের বিচিত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিতেছে 

স্ুতরাং তাহারা একেবারে বিস্ভিন্ন প্রকারের পদার্থ হইতে 

পারে না। 

অন্বৈতবাদের মধ্যে ও জড়াদ্বেতবাদ যুক্তিসঙ্গত হইতে 

পারে না, কারণ জড় পদার্থের সংষোগবিষ্লোগাদি প্রক্রিয়াদ্ার। 

চৈতন্ত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি অচিন্তনীয়। জড়চৈতন্তা- 

দ্বৈতবাদও যুক্তিপিদ্ধ বলিয়৷ বোধ হয় না, কারণ ইহাতে 

অনাবস্তক কণ্পনাগৌরব দোষ রহিয়াছে । যদি জড় বা চৈতন্ত 

একের অস্তিত্বের অনুমান যথেষ্ট হয় হবে জড় ও চৈতন্ত উভয়ের 

গুণ সংযুক্ত এক পদার্থের অনুমান অনাবপ্তক। দেখা গিয়াছে 

এক জড় হইতে জগতস্যছি হওয়া অসম্ভব, কারণ জড় হইতে 

চৈতন্তের উৎপত্তি অচিস্তনীয়। এক্ষণে দেখ যাউক, চৈতন্ত 

হইতে জড়ের স্যষ্টি সম্ভবপর কি না। যদি হয়, তাহ! হইলে 

চৈতন্তাদৈ তবাদই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মত বলি! স্বীকার করিতে 

হইবে। 

চৈতন্ত হইতে জড়ের উৎপত্তি ষ্দিও প্রথমে জড় হইতে 

চৈতন্তের উৎপত্তির সভায় অচিন্তনীয় মনে হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া 

দেখিলে বুঝা! যায় এ কথাটা তত অসঙ্গত নহে । কারণ জড়ের 

অস্তিত্বের প্রমাণই জ্ঞাতার জ্ঞান, অর্থাৎ চৈতন্তের খবস্থাবিশেষ । 

এতস্কার! একথ1 বলিতেছি না যে, জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে জড়ের 

জাএয90885208২জ 
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অস্তিত্ব নাই। কেবল ইহাই বলিতেছি যে, জড়ের ও চৈতন্তের 

সূলে এতটুকু ্রক্য আছে যে তাহাদের মধ্যে জেঞেয়জ্ঞাতৃত্বসন্বন্ধ 
সম্ভবপর । একথ! বলিলে অবশ্ত প্রশ্ন উঠিবে, যদি তাহাই 

হুইল, তবে জড় হইত্বে চৈতন্তের উৎপত্তি অসম্ভব মনে করি 

কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বেই দেওয়া! হুইয়াছে। যাহাকে 
জড় বলি তাহাতে চৈতন্তের প্রধান গুণ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান নাই। 

এই উত্তরের প্রত্যুত্তর হইতে পারে-_বদি চৈতন্তের প্রধান গুণ 
আত্মজ্ঞান জড়ে লক্ষিত হয় না বলিয়া জড় হইতে চৈতন্তের 

উৎপত্তি অগস্তভব বলিতে হয়, তবে জড়ের প্রধান গুণ অর্থাৎ 

দেশ ব। স্থান ব্াপকত। চৈতন্তে লক্ষিত না হওয়া সত্বেও চৈতন্ত 

হইতে জড়ের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপর বল! যায়। এ আপত্তি 

থগ্ডনার্থে ইহা! বল যাইতে পারে যে, দেশ বা স্থানব্যাপকতা 

গুণ যে জড়ে লক্ষিত হয় চৈতন্তে লক্ষিত হয় না, একটু ভাবিয়া 
দেখিলে বুঝ! যায় একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে । বিখ্যাত দার্শনিক 

কাণ্টের মতে দেশ আদৌ বহির্জগতে নাই তাহা কেবল জ্ঞাতার 

অন্তর্জগৎ হইতে উত্ভৃত। সে কথ। প্রকৃত হইলে উক্ত আপত্তির 

থগডন সহজেই হইল। আমরা সে কথা প্রকৃত বলি না, 

কিন্তু আমাদের মতে স্থানে স্থিতি জড় ও চৈতন্ত উভয়েরই 

লক্ষণ। 

এই ত গেল দার্শনিকের তর্ক। এক্ষণে চৈতন্য-ষে বহির্জ্জ- 

গতের উপাদানকারণ, অর্থাৎ চৈতন্তাত্বৈতবাদই যে গ্রহণযোগ্য 

মত, তৎসম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা যুক্তি আছে কি না 

দেখ! কর্তব্য; বৈজ্ঞানিকের! অনেকেই এ সকল কথা আমাদের 

জ্ঞানের সীমার বাহিরে বলিয়া! উড়াইয়৷ দেন। তাহাদের মধ্যে 
বাহার! এ বিষয়ের অনুশীলন করিয়াছেন তাহারাও কোন দিদ্ধাস্তে 

৪9 
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উপনীত হইয়াছেন এ কথ! বলিতে পারেন না । তবে তাহাদের 

কথার ভাবে এই পর্য্যস্ত আভাস পাওয়! যায় যে, ষাহাকে আমরা 

জড় বলি তাহ! বাস্তবিক জড় নহে, তাহা নিরস্তর গতিশীল ইথার 

(00০: ) স্থিত শক্তিকেন্ত্রপুঞ্জ ১। একজন বৈজ্ঞানিক ২ এতদূর 

গিয়াছেন যে তাহার মতে জড় শক্তির সঙ্বাত, পরমা ণুবিশ্লেষণ দ্বারা 

শক্তির উদ্ভাবন হইতে পারে, এবং নবাবিষ্কৃত রেডিয়মের (17১0+- 

017) ) ক্রিয়া এই শ্রেণীর কার্য । 

চৈতন্ত হইতে জড়ের উৎপত্তি, এই সিদ্ধান্ত মানিতে হইলে 

আর একটি প্রশ্ন উঠে, তৎসম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্তক। যদি 
চৈতন্ত হইতে জড়ের উৎপত্তি হইল, তবে চৈতন্তের মাত্মজ্ঞান 

জড়ে কোথায় গেল ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 

জড় শক্তিসজ্বাত হইলেও যেমন সেই শক্তি তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে 

থাকে, কেবল অবস্থা বিশেষে তাহ! প্রকাশ পায়, তেমনই আত্ম- 

জ্ঞান তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে আছে এবং অবশ্থাবিশেষে তাহার 

আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু 

মহাশয়ের গবেষণাও কতকটা এই কথার পোষকতা করে। 

যদি তাহাই হুইল তবে জড় হইতে চৈতগ্টের উৎপত্তি স্বীকার 

করিতে আপত্তি কি?_যর্দি কেহ একথা বলেন, তাহার উত্তর 

এই যে, ষে জড় হইতে চৈতন্তের বিকাশ হইতে পারে বল! 

যাইতেছে তাহা চৈতন্তসম্ভৃত জড়, জড়বাদীর জড় নহে, অর্থাৎ 

যে জড়ে চৈতন্তের কোন সংশ্রব পুর্বে ছিল না সে জড় নহে। 

১ 19] 15621501075 01200102706 9067705১200 50. 0), 
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জড়া্বৈতবাদ ও চৈতন্তাদ্বৈতবাদ এই ছুই মতের প্রভেদ এই যে, 

প্রথমোক্ত মতে জড়ই স্থষ্টির মুল কারণ এবং চৈতন্ত জড় হইতে 

উৎপন্ন, আর দ্বতীয়োক্ত মতে চৈতন্তই ত্যষ্টির মূল কারণ এবং 

জড় চৈতন্ত হইতে উৎপন্ন । 
এক্ষণে বহিজ্ঞগতের জ্ঞেয় বস্তর স্বরূপ ও তুদ্বিষয়ক জ্ঞানের 

কি সম্বন্ধ তাহার কিঞ্চিং আলোচনা আবপ্তক। 

জ্ঞেন্স বস্তর স্বরূপ ও তদ্বিষয়ক ভ্ঞান যে একই প্রকার 

পদার্থ একথ। অন্তজ্জগতের বস্ত সম্বন্ধে সতা হইতে পারে, কিন্তু 

তাহা বহির্জগতের বস্ত সম্বন্ধেও যে সমভাবে সতা এরূপ বল! 

যায় না। আরম ম্থৃতিপটে কোন অনুপস্থিত বন্ধুর যে মুন্তি 

দেখিতেছি সেই অন্তজ্জঞগতের বস্ত ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান একই 

পদার্থ। সেই বন্ধু সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তাহার যে মুত্তি 

প্রত্যক্ষ করি তাহা এবং তর্বিষয়ক জ্ঞান একই প্রকার পদার্থ 

হইতে পারে। কিন্তু সেই বন্ধুর মধুর স্বরের শ্রুতিজ্ঞান ও সেই 

স্বরের স্বরূপ, অথব! সেই খদ্ধুদত্ত কোন স্থুমি ফলের স্বাদজ্ঞান 

ও সেই স্বাপোভাবক রসের স্বরূপ যে পরস্পর একই প্রকার 

পদার্থ, ইহ! অনুমান করা যায় না। তবে পক্ষান্তরে একথাও 

বল৷ যার না যে বহিজ্জগৎবিষয়ক জ্ঞান ও বাহা বস্তর স্বরূপের 

কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, অথবা. বহির্জগৎ মিথ্যা. ও তদ্- 

বিষয়ক জ্ঞান মায়াময় ও ত্রাস্তিমূলক। এরূপ বণিতে গেলে সৃষ্টি- 
কর্তার কাধ্য একটা বিষম প্রতারণা বলিয়া স্বীকার করিতে 

হয়। 

বাহ্ বস্তর স্বরূপ ও ইন্তরিমবঘধারা লব্ধ তর্বিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন 
প্রকারের পদার্থ হইলেও পরম্পর ঘনিষ্ঠ রূপে সন্বদ্ধ। যথা জ্ঞানের 
ম্পষ্টতার তারতম্য জ্ঞেবস্তর গুণের বা জ্ঞানোত্ভাবক শক্তির 

৪৩ 

বহির্জগতের 
জান ও জেয় 

বস্তর স্বরূপের 
সম্বন্ধ | 



9৪ 

২। বহি- 

জগতের 
বিষয় সকলের 
শ্রেণীবিভাগ । 

ভ্তান ও কম্ম। [ ১মভাগ 

অল্পতা বা অধিক্য ভ্ঞাপক। এবং জ্ঞেয় বস্তর অভাবে তদৃৰিধন্নক 

জ্ঞানেরও অভাব হয়। 

জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ ও তজ্জনিত জ্ঞানের পার্থকা, আস্বাদন 

স্বাণ এবং শ্রবণেন্র্িয় লব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধেই বিশেষ প্রতীয়মান। 

দর্শন ও স্পর্শনেন্ত্িযর় লব্ধ আরৃতিজ্ঞান ও আকৃতির স্বরূপ এই 

ছয়ের পার্থকা তত স্পষ্ট বলিয়া অনুমিত হয় না। 

বহির্জগতের জ্ঞেয়বস্তবিষয়ক জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি 
তওদ্বস্তর জাতিবিভাগ করে। পূর্বেই বল! হইয়াছে সেই ভ্বাতি 

কেবল নাম নহে, তাহা তজ্জাতীয় বস্তসমূহের সাধারণ গুণসমষ্টি। 
জাতি তজ্জাতীয় বস্তু হইতে পৃথক রূপে বহির্জগতে নাই। 

জাতীয় গুণ সমষ্টি জাতির প্রত্যেক বস্ততে আছে। জাতি কেবল 

অন্তর্গতের পদার্থ, এবং জাতিবিষয়ক জ্ঞান ও জাতির স্বরূপ, 

এই ছুয়ের পার্থক্য আছে বলিয়! মনে হয় ন!। 

২। বহিভক্রগতেল্পস লিম্স্্ সন্ষলেক্স 

শ্রেণী ন্বিন্ভাগ। 

বহির্জগতের বিষয়সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে গেলে নান! 

প্রণালীতে তাহ! করা যাইতে পারে। 

বহিক্ভগংবিষয়ক জ্ঞান ইন্দ্িয়দ্বারা লব্ধ, অতএব বহির্জগতের 

বিষয় সকল, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব আমাদের পঞ্চেন্রিয়ের 

এই পঞ্চবিধ বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ কর! যাইতে পারে। 
অথব! বহিজ্জগতের বস্ত সকল, চেতন, উত্তিদ, বা! অচেতন, 

অতএব তাহাদিগকে প্র তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে 

পারে । 

আবার বহির্জগতের বস্তপকলের পরস্পরের কার্য নানাবিধ, 

যথ|--ভৌতিক, রাসায়নিক, জৈবিক, অতএব বহির্জগতের 



৪র্থ অঃ ] বহির্ভগণ্। 

বিষয় সকল, ভৌতিক, রাসায়নিক, ও জোবক এই তিন শ্রেণিতে 

বিভাগ কর! যাইতে পারে। 

জড়পদার্থের যে সকল ক্র্রিয়াত্বারা তাহার্দের আভ্যান্তরিক 

প্রকৃতির পরিবর্তন না হইয়! কেবল বাহ আকুতি আদির পরিবর্তন 

হয় তাহাকে উপরে ভ্ভৌতিন্ক১ ক্রিয়া বলা হ্ইয়াছে। 

তাহার দৃষ্টান্ত, ছোট বস্তুকে টানিয়া বা পিটিয়! ঝড় করা, তপ্ত 

বস্তকে শীতল ও শীতল বস্তকে তপ্ত কর!, কঠিন বস্তকে তরল 

করা, ইত্যাদ। 

জড় পদার্থের যে সকল ক্রিয়াারা তাহাদের আভ্যন্তরিক 

প্রকৃতির পরিবর্তন হয় তাহাকে ক্লাসাম্মন্সিক্তং ক্রিয়া বলে। 

তাহার দৃষ্টান্ত, তামা ও মহাদ্রাবক মিশ্রণে ততের উৎপত্তি, গন্ধক ও 

পারার মিশ্রণে হিস্ুলের উৎপত্তি, ইত্যা্দি। 

সজীব উদ্ভিদ বা চেতন পদার্থের যে সকল কাধ্য হয় তাহাকে 

জৈবিক ক্রিয়া! বলা বায়। তাহার দৃষ্টান্ত, মৃত্তিকা ও বায়ু 
হইতে পদার্থ লইয়া উদ্ভিদের পুষ্টি, খাস দ্রব্য হইতে সজীব দেহে 

রক্ত মাংসের উৎপত্তি, ইত্যাদি । 

উক্ত ক্রিয়ার মধ্যে আবার অবাস্তর বিভাগ আছে । যথা,-- 

ভৌগ্তিক ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি উত্তাপজনিত, কতকগুলি 

বৈছ্যাতিক, ইত্যাদদি। জৈবিক ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি অজ্ঞান 
জৈবিক, কতকগুলি সজ্ঞান জৈবিক, ও শেষোক্ত আ্রেশীর মধ্যে 

কতকগুলি মানসিক, কতকগুলি নৈতিক, ইত্যাদি । 

বহিজ্ঞগতের বস্ত ব। বিষয় সকল এইরূপে নান' প্রণালীতে 
শমী পেশী শা পস্ত স্পা ৯ সপ রর সী পপ সপ আপ আজ এসএ, সপ 

১ ইংরাজী “7277৮510851, শব্দের প্রতিশব | 

২ ইংরাজী 40106701091 শবের প্রতিশব । 
৩ ইংরাজী :310198109), শবের প্রতিশব্দ । 

০৫ 
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৩। বহছি- 
জ্জগতের 
বিষয় সম্বন্ধে 
দুই একটি 
বিশেষ কথা। 

বন্ছির্জগতের 

জড় বস্ত মুলে 
একবিধ কি 
নানাবিধ 
পদার্থে গঠিত * 

বহিজ্জগতের 
জড় বস্তর ক্রিয়া 
মূলে একবিধ 
কি নানাবিধ ? 

১০০০] 

তন্তান ও কম্ম। [ ১ম ভাগ 

শ্রেণিবন্ধ কর! যাইতে পারে । তন্মধ্যে যে প্রণালী ষে আলোচনার 

নিমিত্ত স্থবিধাজনক তাহাই সে স্থলে অবলম্বনীয়। 

৩। অহিঙআ্জ্পত্ভেন্ল স্বিআতআস আহ্্হে 
ছুই এন্টি ন্বিস্ণেম্ম কথা | 

বহির্জগতের জড়বস্তু সকলের আলোচনা করিতে গেলে 

নিয্নলিখিত ছুইটি প্রশ্ন উপস্থিত করা যাইতে পারে-__ 

প্রথম-__বহির্জগতের জড়বস্ত সকল মূলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে 

কি একবিধ পদার্থে গঠিত, এবং একবিধ পদার্থে গঠিত হইলে 
তাহ] কি? 

দ্বিতীয়-__বহিজ্ঘগতের জড় বস্তর ক্রিয়া সকল মূলে নানাবিধ 
কি একবিধ, এবং একবিধ হইলে তাহা কি প্রকারের ? 

পূর্বে জগতের উপাদানকারণ সম্বন্ধে যাহ! বল! হইয়াছে, উপরে 

প্রথম প্রশ্নে সেই কথাই উঠিতেছে, আপাততঃ এরূপ মনে হইতে 

পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভগতের উপাদান কারণ 

কি ?-_-এই পূর্বোক্ত প্রশ্নের উদ্দেশ্ত, জগৎ মূলে কেবল জড় হইতে, 

কি কেবল চৈতন্ত হইতে কি জড় ও চৈতন্য উভয় হইতে স্যষ্ট, 

এই বৃহৎ তত্ব নির্ণয় করা । বর্তমান প্ররশ্ন__বহিজ্জগতের জড় বস্তু 

সকল মূলে ভিন্ন ভিন্ন কি একবিধ পদার্থে গঠিত ?- পূর্বের প্রশ্ন 

অপেক্ষা অনেক সক্কীণ, এবং ইহার উদ্ধেশ্ঠ, _জড়পদার্থের মুলে 
নানাবিধ কি একবিধ জড় হইতে উদ্ভূত, এবং সেই নানাবিধ ব! 

একবিধ জড় কি প্রকারের, এই তত্ব নির্ণয় করা । হুরূহ দার্শনিক 

তত্বাচ্ছসন্ধান ছাড়িয়া দিলেও, অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা ছ্বারা এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরলাভে কিয়ন্ধ'র অগ্রসর 

হওয়া যাইতে পারে। এবং পারত্রিক বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরত 

হইলেও, এছিক ব্যাপাঁরের নিমিত এই প্রশ্নের আলোচন! প্রয়ো- 

2887, 



৪র্থ অঃ] বহির্জগণ । 

£ জনীর। এক বস্তু হইতে অপর বস্ত উৎপন্ন করা অনেক সময়ে 
আবগ্তক, এবং সুলভ বস্তকে হুলভ বস্ততে পরিণত কর! সকল 

_ সময়েই বাঞ্ছনীয়। সার ও জল হুইতে বৃক্ষলতাদ্দির রস, ও তাহ! 

হইতে তাহাদের প্রচুর পরিমাণে পত্রপৃ্পফল উৎপন্ন করা অনেক 

সময় আবশ্তক। যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা অল্প ছিল তখন 

অযত্বস্ভৃত ফল মূল ও মৃগরালন্ধ মাংসই যথেষ্ট হইত। এখন 
লোকসংখ্যা বুদ্ধি হুওয়ায়, উত্ভিজ্জ বস্তু হইতে উৎপন্ন খাস্তের 

পরিমাণ বুদ্ধি কর। আবশ্টক, ও তজ্জন্ত কিরূপ সার দিলে সে 

উদ্দেগ্ত সফল হয় তাহ! জান! আবশ্তক। তাম্র সীস প্রভৃতি 

অল্প যুল্যবান ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পার! সকলেরই 

বাগুনীয়, এবং তন্লিমিতত নানা দেশে নান! সময়ে প্রচুর চেষ্টা 
৯১ হইয়াছে । এই সকল কার্ধ্যে সফলতা লাভ করণার্থে অগ্রে জানা 

কর্তবা, যে বস্তুকে অপর যে বস্ততে পরিবর্তিত কর! উদ্দেপ্ত, সেই 
ছুই বন্ত মূলে একপ্রকার কিভিন্নপ্রকার। যদি মূলে তাহার! 

ভিন্ন প্রকারের হয় তবে বাঞ্চিত পরিবর্তন অসাধ্য । মূলে এক 

প্রকারের হইলে কোন প্ররক্রিয়াদ্বারা এক বস্তকে অপর বস্তুতে 

পরিণত কর! যায় তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়। রসায়ন ও উত্তি- 

ঘিগ্কার অলোচনায় জান! গিয়াছে যে উত্ভিদোৎপন্ন খাস্তে ববক্ষার- 

জান বায়ু গ্রচুর মাত্রায় থাকে, অতএব সেই বায়ু যেরূপ সার দিলে 
উদ্ভিজ্জদেহে প্রচুর মাত্রায় প্রবেশ করিতে ও স্থিতিলাত. করিতে 
পারে সেইরূপ সার দেওয় কর্তব্য । এখনও জান! ফায় নাই যে 

স্বর্ণ ও অপর ধাতু মূলে এক পদার্থ হইতে উৎপন্ন কি না। 
সুতরাং অপর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা যায় কি না এখনও 

বল! যার না। -রসায়নশাস্তরানুসারে, সকল প্রকার জড় পদার্থ 
অন্যুন ৭ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের এক, ব! একাধিকের 
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ইথারের গতি 
জড়জগতের 
বস্তুর ও 
ক্রিয়ার মূল। 

জ্ঞান ও কন্ম। [ ১ম ভাগ 

যোগ হইতে উৎপন্ন, এবং স্বর্ণ ও অন্তান্ত ধাতু সকলেই এক, 

একটি সেই মৌলিক পদার্থ। একথা ঠিক হইলে অপর ধাতুকে 
স্বণে পরিণত করা যায় না। কিন্তু এক্ষণে কোন কোন রসায়ন- 

শান্্রবিদি পণ্ডিত ১ এরূপ আভাস দিতেছেন যে আমরা যে সকল 

পদার্থ মৌলিক পদার্থ বাঁলয়া থাকি তাহার! পরস্পর একেবারে 

এতদূর বিভিন্ন নহে যে এককে অপরে পরিণত কর! অসম্ভব । 

তবে এখনও এব্সপ পরিবর্তন সাধ্য বলিয়া কেহু স্থির করিতে 

পারেন নাই। 
সকল মৌলিক পদার্থ ই স্বস্থ প্রকারের পরমাণুসমষ্টি, ইহাই 

রসায়নশান্ত্রাহমোদিত তত্ব। কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক 

পণ্ডিত এরূপ আভাস দেন যে পরমাণু আবার ব্যোম বা ইথারের 

ঘূর্ণায়মান কেন্ত্রসমষ্টি | 
বহিজ্জগতের জড় পদার্থের ক্রিয়াসকলের প্রতি দৃষ্টিপাত 

করিলে, মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়া, রাপারনিক আকর্ষণ ক্রিয়া, তাপ- 

ঘটিত ক্রিয়া, আলোকঘটিত ক্রিয়া, বৈছ্যতিক ক্রি! প্রভৃতি 

নানাবিধ বিচিত্র ক্রিয়া দেখা যায়, এবং আপাততঃ তাহারা 

পরস্পর বিভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু বিজ্ঞানবিদি পণ্ডিতের! 

এই সকল ক্রিয়ার একতা সংস্থাপনার্থ অনেক প্রয়াস পাইতেছেন, 

ও কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে। তাপধে 

গতি বা গতির বেগরোধ দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহ! 'অনেক দ্বিন 

হইঠে লোকে জানে। অরণি ঘর্ষণ দ্বারা, ও চকমকি পাথরে 

লৌহ ঠুকিন্া, অগ্নি বাহির কর! তাহার ঢৃষ্টান্ত। এবং কি 
পরিমাণ গতিক্রিয়ার বা গতিরোধের ফল কতকটা ব৷ কয় ডিগ্রী 

১ যথা 517 ৬/1111200 13205589 | তাহার 15559)5 13102129151021 

8190. (01861701081) 0, 791 ভ্রই্টব্য। 
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। তাপ, ৬* বৎসর হইল মান্চেষ্টর নগরের ডাক্তার জল পরীক্ষা- 
“দ্বারা নির্ঘ্ করেন। আলোকও যে. বস্ত নহে কিন্তু বস্তবিশেষের 

" অর্থাৎ ইথারের স্পন্দন বা গতি, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে 

ডাক্তার ইয়ং প্রতিপন্ন করেন, এবং সেই মতই এখনও সর্ববাদি- 

সম্মত। আর আলোকঘটিত ক্রিয়া ও বৈছ্াতিক ক্রিয়ার 
'যে অতি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আছে তাহা ক্লার্ক ম্যাকৃসোয়েল এক . 

প্রকার সপ্রমাণ করিয়াছেন। তবে মাধ্যাকর্ষণ যে ইথারের 

কোনরূপ ক্রিয়া ইহা এখনও কেহ বলিতে পারেন নাই। ষাহ। 

হউক, আশ! কর যাইতে পারে বিজ্ঞানানুণীন দ্বার জড়ভগতের 

সমস্ত ক্রিয়াই ইথারের স্পন্দন বা গতি হইতে উডভৃত ইহা! কাল- 

ক্রমে সপ্রমাণ হইবে । ১» এবং জড়পদার্থও সেই ইথারের ঘূর্ণায়মান 

১কেন্দ্রসমষ্টি বলিয়! একদিন ষে প্রতিপন্ন হইবে এরূপ আশাও 

হইতে পারে । 

কিন্ত এই খানে কয়েকটা কঠিন প্রশ্ন উঠিতেছে ।-_যে ইথারের 

উন্দ্ি বা নর্তন বা স্পন্দন (কোন্ প্রকার গতি কেহ ঠিক বলিতে 
পারে না ) তাপ, আলোক, বিছ্যুৎ প্রভৃতি বিষয়ক ক্রিয়া উৎপন্ন 

করে, এবং যাহার ঘূর্ণায়মান কেন্ত্রই পরমাণুর উপাদান, ও সেই 

কেন্দ্রসমষ্টি জড়পদার্থরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই ইথার কি 

প্রকার পদার্থ? তাহার সহিত শক্তির সম্বন্ধ স্থল জড়ের সহিত 
'শৃক্তির সম্বন্ধের মত কি না? যখন তাহার গতি আছে তখন 

সেই গতি সঙ্কোচ ও প্রসরণ ছ্থারা সম্পন্ধ হয় কি অন্ত কোন 
প্রকারে হয়? এবং তাহার সঙ্কোচ ও প্রসরণ সম্ভাব্য হইলে, 

তাহার অভ্যন্তরে শুন্ত স্থান থাকা আবশ্তক, সুতরাং তাহ! 

ফিরূপে বিশ্বব্যাপী হইতে পারে ? আবার তাহা স্কুল জড় পদার্থের 
১:015510055 10076501901 147806 10130508800 ০১ 26 জষ্টব্য। 
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অভ্যন্তরব্যাপী, কিন্তু সেই ব্যান্তিই ব| কিরূপে নিষ্পন্ন হয়? 

__এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বিজ্ঞান এখনও সমর্থ নছে। 

মূল কথা বিজ্ঞানকল্লিত ইথার 'ইন্দ্িয়গোচর পদার্থ নহে, তবে 

আলোক, বিচ্যুত, চুম্বকাদির ইন্দ্রিয়গোচর ক্রিয়ার কারণাঙ্সন্ধান 
করিতে গেলে ইথারের অস্তিত্ব অনুমানসিন্ধ বলিয়া! বোধ হয়। 

এক অ্রষ্টা হইতে সমস্ত জগতের ্ষ্টি ইহাই ঈশ্বরবাদীর 

মত। এক প্রকারের বস্তব বা অন্ত প্রকারের বস্তু হইতে 

অনেক প্রকারের বস্তর উৎপত্তি, ইহাই নিব্ীশ্বরবারদীর মতে 

স্টির প্রক্রিয়।। কিন্তু উভয় মতেই এক হইতে অনেকের 

উৎপত্তি স্থষ্িপ্রক্রিয়ার মূল কথা। কি কি প্রণালীতে কিকি 

নিয়মে সেই সকল ক্রিয়া চলিতেছে তাহার অন্ুশীলনই বিজ্ঞান- . 
দর্শনের উদ্দে্ত। সেই সকল প্রণালী বা নিন্ম জানিতে পারিলে 

আমরা তাহার বিপরীত ক্রম অনুসরণ করিয়া! অনেক হইতে একে 

পুনরায় উপনীত হইতে পারি। এক হইতে অনেকের উৎপত্তি- 
প্রণালীনিরপণ, এবং তদ্বারা অনেক কহে একে পুনঃপ্রত্যাবর্তন, 

জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য । 

কিন্তু মনে রাখা আবন্তাক যে, কোন ক্রিয়াপ্রণালী জানা 
থাকিলেই যে তাহার বিপরীত ক্রম অনুসরণ সহজ বা সাধা, একথা 
বলা যায় না। একটা গরম ও একটা ঠাণ্ডা বস্ত সংলগ্ন করিয়া 

কিয়ৎক্ষণ রাখিলে প্রথমটার উত্তাপ কিছু কমিয়৷ ও দ্বিতীয়টির 
উত্তাপ কিছু বৃদ্ধি হইয়া উভয়েরই উত্তাপ মাঝামাঝি দীড়ায়। 
কিন্তু ঘিতীয় বস্তটার নবাগত উত্তাপটুকু বাহির করিয়া লইয়া 
তাহা প্রথমটিতৈ পুনরপিত করা সইজ নহে । . 

নজির বহির্জগতে:জড়ের ক্রিয়া সমস্তই গুল পদার্থের এবং ইথারকনপী 
শর্তি_-শক্তির ুল্গ পদার্থের গতি" সায়া সম্পন্ন হইতেছে। 'ছৃতরাং'গতি বিষয়ক 
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. আলোচন! অতি আবহ্বক। গণিতের াহায্যে. গতিবিষয়ক যুল চৈতন্ের 
শান অতি বিশ্মরজনক বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই শান্তর ইচ্ছা । 
“আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীর পদার্থ হইতে জ্মনস্ত বিশ্বের সুদুরস্থিত 

তারকাদিসম্বন্ধীয় ..তত্ব নির্ণয়ে নিয়োজিত হইতেছে। এক্ষণে 

প্রশ্ন উঠিতেছে সেই গতির মুল কারণ কি? কেছু কেহ বলেন 
তাহ। স্থূল পদার্থের উপাদানভূত পরমাণুপুরঙ্জের বা ইথারের 

স্বভাবসিন্ধ ধর্ম। কেহ বা বলেন তাহা জগতের আদি কারণ 

চৈতন্তের ইচ্ছা । অনেক দার্শনিকের এই মত। কিন্তু কোন 

কোন বৈজ্ঞানিক ইহার প্রতি 'পরিছাস, করেন ১। গতির কারণ / 
শক্তি, এবং সেই শক্তির মুল অনাদি অনস্ত চৈতন্ত শক্তি, এই কথাই | 

যুক্তিসিদ্ধ বলিয়! মনে হয়। 

এ পর্য্যন্ত কেবল জড়জগতের কথা হইতেছিল। জীবজগতের জীব জগতের 
ব্যাপার আরও বিচিত্র। জীবজগৎ ছুই ভাগে ভাগ করা যাইতে ক্রিরা। 
পারে, উত্তিজ্জবিভাগ এবং প্রাণ্ণিবিভাগ । এই হই ভাগেই 

জড়ের গতিউদ্তাবনী শক্তির ক্রিন্নার অতিরিক্ত আর এক শ্রেণীর 

ক্রিয়া লক্ষিত হয়, যথ! জন্ম, বৃদ্ধি, ও মৃত্যু । ইহাকে জৈবিক ক্রি! 

বলা যায়। এবং প্রাণিবিভাগে এতদতিরিস্ত আরও এক শ্রেণীর 

ক্রিয়া দেখিতে পাওয়! যায়, যথা ইচ্ছামত গমনাগমন ও উদ্ধেস্সাধনে 

প্রবত্ব। ইহাকে সঙ্ঞান ক্রিয়া বল৷ যাইতে পারে। 

জড়জগৎসন্বদ্ধে যেমন প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা মূলে একবিধ 

বস্ততে গঠিত কি/ নানাবিধ রস্ভতে গঠিত, এবং তাহার ক্রিয়া- 

সকল মুলে এক কি ভিন্ন ভিন্ন, প্রকারের, . জীবজগৎ সন্বন্ধেও 
সেইরূপ প্রশ্ন উঠে- -আমরা.যে সকল নানার্ধ জীব দেখিতে. পাই 
তাহা! এফবিধ ভীব ' হুটতে: কি -তত্তংপ্রকারের নানাবিধ জীব 

8. তাও টোহাগ0,06 50505, 0৮, 05 জবা । 
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হইতে উত্পগ্ন ? এবং জীব জগতের ক্রিয়াসকল মূলে একবিধ কি. 
নানাবিধ ? প্রথমোক্ত প্রশ্নের ছুইটি উত্তর পাওয়! যায় । একটি 

এই যে, সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন ভিন্ন জীব পৃথক্রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, 

এবং প্রত্যেক প্রকার জীব হইতে কেবল সেই প্রকার জীবই 

জন্গিয়া থাকে । অপর উত্তরটা এই যে, মূলে ছুই একটি প্রকার 
জীব ছিল, তাহা হইতে বহুকালক্রমে নানা অবস্থাবিপর্যায়ে 

ক্রমশঃ নানা প্রকার জীব উৎপন্ন হইয়্াছে। কেহ আবার এতদূর 

ফান যে, তাহাদের মতে জড় হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছে । 

এই মত ভ্রুন্মবিক্াম্পনাদ বা বিবতিবাছ 
নামে অভিহিত হইতে পারে। প্রসিদ্ধ জীবতত্ববিদি পণ্ডিত 

ডারবিন্ এই মত সমর্থনার্থে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। 

এ মতের অনুকূলে অনেকগুলি কথা আছে, তাহার ছই একটি 
এখানে বল! যাইতেছে । 

উদ্ভিজ্জ জগতে দেখ যায় কোন কোন জাতীয় বৃক্ষলতাদির 
অবস্থা পরিবর্তনে তাহাদের ফুলফলের বিশেষ উন্নতি বা অবনতি 

ঘটে। বথা, গাঁদা ফুলের গাছ অনেকবার কলম করিলে তাহার 

কুল খুব বড় হয়। পঞ্চমুখীজবা গাছের ডাল ভাল আলো! ও. 

হাওয়া না পাইয়া যদি অত্যন্ত আওতায পড়ে তবে সেই ডালে 

একহার! জবাঁ ফুটে। আ্াটির গাছের ফলের অপেক্ষা কলমের 

গাছের ফলের আটি ছোট ও শাস বেশী হয়। প্রাণিজগতেও দেখ! 
যায় পালিত জন্তর মধ্যে পালনের ইতরবিশেষ তিন চারি পুরুষ 

পরে অবস্থার অনেক ইতরবিশেষ ঘটে । থা, তাল পালনে ঘোটক 

ক্রমশঃ দ্রুতগতি হয়, মেষ 'ও কুকুট ক্রমশঃ মাংসল হর, বাহক 

পারাবতের চঞ্চ বড় হয়।- এতত্তিক্স কোন কোন জাতীয় অস্ত, 

বাহাদের কষ্কাল ভূগর্ভে পাওয়া বায়, এক্ষণে একেবারে বিলুপ্ত 
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4 হইয়া! গিয়াছে, এবং ভূপৃষ্টের অর্থাৎ তাহাদের আবাসভূমির 

অবস্থাপরিবর্তন তাহাদের অস্তিত্বলোপের কারণ বলিয়! অনুমান 
"করা যাইতে পারে। এইরূপ দৃষ্টান্তমকল স্থুলভাবে দেখিলে 

কেবল এই পরাস্ত বল! যায়, এক জাতীয় জীবের অবস্থাভেদে 

তজ্জাতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ এতদূর ঘটিতে পারে যে, সেই 
উৎকর্ষ ও অপকর্ষবিশিষ্ট জীবসকল এক জাতীয় হইলেও সেই 
জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভূন্ত বলিয়া! বোধ হয়, তত্তিন্ন এক 

জাতীয় জীব 'অপর জাতীয় হইল একথা বল! যায় না। ক্রমবিকাশ- 

বাদীর! স্বমতসমর্থনার্থে এই কথা বলেন, জীবজগতে এমন আশ্চর্ষা 

ক্রমপরম্পর! দৃষ্ট হয় যে, এক জাতীয় জীব তাহার সন্নিকটস্থ 

জাতীয় জীব হইতে অতি অল্প বিভিন্ন, এবং কিঞ্চিৎ অবস্থাবেদে 

এক জাতি অপর জাতিতে উপনীত হইতে পারে । ১ তাহারা 

আরও বলেন, কোন জাত*য় জীবের মধ্যে যাহার! পরিবর্িত 

অবস্থায় জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার উপষোগী প্ররুতি ও অঙগ- 

প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, তাহারাই বাচিয়। যায়, ও তত্তদসম্পন্ন জীবেরা বিনষ্ট 

হয়, এবং এইরূপে একজঞ্জাতীম্ব জীব হইতে স্বল্প বিভিন্ন অপর 

জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। একথা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু 
আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্রমপরম্পরায় প্রায় সকল জাতীয় জীবই 

রহিয়াছে, জাতিবিলোপের কথা দৃষ্টান্তদ্বারা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ 
হয় না। যাহা হউক ক্রমবিকাশদ্বারা নৃতন নূতন জাতির সৃষ্টি 
হইয়াছে কি না একথার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে । এবং 

ক্রমবিকাশবাদের প্রতিবাদ এ স্থলে অনাবশ্তাক, কারণ সে মত 

মানিলেই যে নিনপীশ্বররাদদী ঝ৷ জড়বাদী হইতে হয় এরূপ মনে 

করি ন!। ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত একট! গ্রক্রিয়! মাত্র । সেই 
পপ ৯ পা সপ 

১1021717055 011810 06 9960155) 00. |. আষ্টব্য। 
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জীব জগতের 

ক্রিয়া-_অজ্ঞান 
ও সঙ্ঞান। 
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প্রক্রিয়া যে শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় সেই শক্তি অবশ্যই জীবদেহে 
ও তাহার মূল উপাদানে আছে, এবং তাহাতে সেই শক্তি যাহার 

দ্বারা অর্পিত হইয়াছে সেই আদি কারণই ঈশ্বর । আর সেই 
আদি কারণ যে চৈতন্যযুক্ত, তৎসম্বন্ধীর় যুক্তি ও তর্কের উল্লেখ 

এই অধ্যায়ের প্রথমেই করা হইয়াছে । 

জড়জগতের ক্রিয়া সকল যেমন সম্ভবতঃ মূলে একবিধ, এবং 
স্থল জড় পরমাণু ও ইথারের গতিমুলক, জীবজগতের বিচিত্র ও 

বিবিধ ক্রিয়া সকলও মুলে সেইরূপ কোন একবিধ ক্রিয়া হইতে 

উৎপন্ন কি না, এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতেছে । এই প্রশ্ন ছুই ভাগে 

বিভক্ত করিয়া আলোচন! করা! আবশ্তাক, কারণ জীবজগতের 

ক্রিয়া সকল আদে দ্বিবিধ, ্নতভীন্নভ্তিনস্া যথা, জীবদেহের 

দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়, এবং শতভ্তান্নক্র্িনস্া__বথা, জীবের 

ইচ্জামত বিচরণ 'ও উদ্দেশ্ঠসাধন নিমিত্ত চেষ্টা । 

অজ্ঞান জৈব ক্রিয়া প্রধানতঃ জন্ম, বুদ্ধি, বিকাশ, ক্ষয়, ও ' 

বিনাশ, এই কল্েক প্রকার ! এক জীবের দেহের অংশ হইতে 

অন্য জীবের উৎপত্তির নাম জন্ম। তাহা ভিন্ন অন্ত জীবের 

বিনা সংশ্রবে জীর্বের উৎপত্তির সম্বন্ধে যদিও মত্তাস্তর আছে, কিন্ত 

সেরূপ উৎপত্তির অথগুনীয় প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কখনও 

এক জীবদেহের যে কোন অংশ হইতে অন্য জীবের উৎপত্তি হয়, 

যথা, গাছের ডাল হইতে কলমের গাছ, এবং কোন কোন 

জাতীয় কীটের দেহের থণ্ড ইইতে পৃথক্ কীটের উৎপত্তি। কিন্ত 
প্রারই এক জীবের দেহের বিশেষ অংশ হইতে অপর জীবের 

উৎপতি হয়, এবং সেই বিশেষ অংশকে বীজ বলা যার । বৃদ্ধি ও 

বিকাশের প্রভেদ এই, বুদ্ধি কেবল দেহের ব্মায়তনের' বিস্তার, 

বিকাশ আয়তনের এরূপ বিস্তার যাহাতে ত্বাহার কাধ্যোপ- 

ডিলান দন্ঠাতি আীরিজিতে, 
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যোগিতার উন্নতি হয়। দেহের আরতন ব! কার্যোপযোগিতার 

অবনতির নাম ক্ষয়। এবং জীবনান্তের নাম বিনাশ বা মৃত্যু, 
তাহাতে দেহের তিরোভাব হয় না, নির্জীব দেহ পড়িয়া! থাকে । 

জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যস্ত জৈবক্রিয়াসকলের নিমিত্ত তাপ বিছ্যুৎ 

আদি বিষয়ক ক্রিয়ার অর্থাৎ ভৌতিক ক্রিয়ার, ও রাসায়নিক 
ক্রিয়ার প্রয়োজন, কিন্তু তাহা! বথেষ্ট নছে। এ সম্বন্ধে মতভেদ 

আছে। কিন্তু একটু ভাবিয়! দেখিলে মনে হয় এঁ সকল ক্রিয়া 
ভিন্ন অপর কোন একবিধ ক্রিয়ার সংশ্রব রহিয়াছে, তাহ ন! 

হইলে সজীববীজ ব! জীবদেহাংশের মূলে প্রয়োজন থাকিত না। 
তবে ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিরা যে শক্তির ক্রিয়া, জৈবক্রিয়াও 

মূলে সেই শক্তির ক্রিয়াকি অপর কোন শক্তির ক্রিয়া, এ কথ! 

লইয়া অধিক মতভেদ নাই। এ সমস্ত ক্রিয়াই যে মূলে একই 

শক্তির ক্রিয়া! ইহা স্বীকার করিতে বিশেষ বাধা দেখ! যায় না। 
কিন্ত জৈব ক্রিয়ার মূল প্রণালী কিরূপ তাহা! ঠিক বলা যায় না, 
কেবল এইমাত্র বল! যায় যে, সজীব বাজ ঝা জীবদেহাংশের 

সাহায্য ভিন্ন সে ক্রিয়! সম্পন্ন হয় না।১ ভৌতিক ও রাসায়নিক 

ক্রিয়া যেমন স্থুল জড়পদার্থ ও হুক পরমাণু ও ইথারের গতিমূলক, 
জৈব ক্রিয়াও সেইরূপ জীবদেহে সন্নিহিত পরমাণু ও ইথারের 

গতিমূলক কি না, ইহার উত্তর সহজে দেওয়া বায় না, কেননা! এ 

বিষয়ের গবেষণা অতি ছুরূহ, ও তাহার কারণ এই যে, .পরমাণু 

সমাবেশ সামান্য জড়ে যেরূপ অনুমান কর! যায়, জীবদেহে তাহা! 
তদ্পেক্ষা অনেক বিচিত্র ও জটিল। 

১. চ0771:555 725209০০% 01 17185510108%, . ০7, 4201৬. ও 

ব2170015 ৪00. 95111180575 2650 ০০০৮ 9৫6 22055801589, 150০9৫00- 

৫07 প্রষ্টব্য। 
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১৩৬ 

ওস্থিতির আব 

সতর্ন। 

জ্ঞান ও কন্মমন। [ ১ম ভাগ 

অজ্ঞান জৈব ক্রিন্নার তত্বান্ুসন্ধান যখন এতই ছুরহ, তখন 

সঙ্ঞান জৈব ক্রিয়ার তত্বনির্ণয় আরও অধিকতর কঠিন ব্যাপার 
সন্দেহ নাই। শেষোক্ত ক্রিয়ার নিমিত্ত যে সকল দেহসধশলনাদি 
শারীরিক ক্রিয়ার প্রয়োজন তাহা অজ্ঞান জৈব ক্রিয়ার স্তায়। 
কিন্তু সেই শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্তক যে সকল মানসিক ক্রিয়া, 
তাহা যে কেবল মস্তিষ্কের পরমাণুষ্পন্দন ভিন্ন আর কিছুই নহে, 

এ কথ! সহজে শ্ীকার করা যায় না। যে চৈতন্ত জগতের 

মূলকারণ, সেই শেষোক্ত ক্রিয়া সেই ঠৈতন্তের ক্রিয়া বলিয়া 
মানিতে হয়। সেই চৈতন্তশক্তি দ্বারাই এই পৃথিবীর, এবং 
কেবল এই পৃথিবীর নহে, জগতে যেখানে সঙ্ঞান জীব আছে সে 
সকল স্থানের, সমস্ত নৈতিক ও আধ্যা্িক ক্রিয়৷ সম্পর হইতেছে । 

সে সকল ক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচন! এখানে অনাবশ্তক। তাহা 

কর্মবিভাগের বিষয়। এ স্থলে কেবল এইমাত্র বলিব, অজ্ঞান 

ক্রিয়া জড়ের ক্রিয়ার ন্যায় যেমন গতিমুলক, সন্তান ক্রিয়া বাঁ 

চৈতন্ের ক্রিয়া তেমনই স্থিতি বা শান্তি-অন্বেষক । জীব সঙ্ঞানে 

যেকোন কাধ্য করে তাহা স্বথপ্রান্তি বা ছুঃখনিবৃত্তির নিমিত 

অর্থাৎ শান্তিলাভের নিমিত্ত । এবং সেই শাস্তি লাভ করিবার 

নিমিত্ত যদিও কর্ম অর্থাৎ গতি অনন্ত উপায়, কিন্তু তাহ! নিজে 

গতির বিরাম অর্থাৎ স্থিতি । 

অর্জুন ছুঃখ করিয়া! বলিয়াছেন-_ 

“জ্যাযনী স্বন্ বন্ীতাঘ্তী ললা ভ্ত্িসলাহূল। 

নন্ নি কন্দান্ি ঘীই লা লিমীজয়ঘি ঈম্মব |1” ১ 

( কম্মন হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ যদি জনার্দিন। 

তবে কেন কর্শে মোরে কর নিয়োজন ॥ ) 

1. শীভা, ৩১। 



৪র্থ অঃ] বহির্ভগত্ড। 

এবং আমাদের সকলেরই এই কথা বলিতে, ও কর্ম হইতে বিরাম 
লাভ করিয়৷ শাস্তিপ্রদ জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাকিতে, ইচ্ছ! 

হয়। কিন্তু ইহার উত্তরে শ্্রীরু্ণ কি বলিয়াছেন তাহা স্মরণ রাখ। 

কর্তব্য । তিনি বলিয়াছেন-_ 

“ল জলীত্মাললাহ্ন্মার জন্য ভুনী$স্ব নি। 4 

ল ব্রব্বন্মঘল।ভ্ধ ভিত্তি বলঘিনজ্দলি ॥ 

নস্কি ম্বিন্ শুযলদি জানত লিভভব্জ্ধঈজন্। 

বান স্ব: জল অভ্র: দজলিজ বাঁ: ॥৮ 
“লোকে কর্ম না করিয়া নৈথন্দ্য অবস্থা লাভ করিতে পারে না। 

কেবলমাত্র কর্দ্সত্যাগেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কোন অবস্থাতেই 

ক্ষণমান্রও কেহ কন্মনা করিয়া থাকিতে পারে না । প্রকৃতিজ 

সত্বরজন্তমোগুণ সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম করায়”। 

কর্ম না করিয়! থাকিবার উপায় নাই। কর্ম না করিয়া 

কন্ম হইতে বিরাম বা শান্তিলাভ হয় না। গতিই গতিবিরাম 

অর্থাৎ স্থিতিলাভের পথ, তবে জীবের সেই স্থিতি স্থায়ী হইবে কি 

ক্ষণিক হইবে, এবং দোঁলকের ন্যায় স্থিতিস্থানে ক্ষণমাত্র থাকিয়! 
পুর্বগতিজনিত সঞ্চিত বেগের ফলে বিপরীত দিকে পুনরায় 

গতি আরম্ভ হইবে, তাহা ঠিক বলা যায় না। জীবের পূর্বরগতি 
্রহ্মজ্ঞানলাভের পথগামিনী হইলে, শাস্ত্রে কথিত আছে, সেই 

জীব ব্রহ্মপোক লাভ করে, পল ঘ ড্বলহাধন্ান ল ন্ব ড্ুলহ্ণনন্পান”২ 

“আর তাহার পুনরাবর্তন ঘটে না।” 

শাস্ত্র ছাড়িয়া যুক্তিমূলে আলোচন! করলেও বোধ হয় ত্ররনূপ 

সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। 

১ গীত1। ৩, ৪, ৫। 

২ ছান্দোগয উপনিষৎ, ৮।১৫।১। 



০৮৮ জ্ঞান, ও কর্ম । [ ১ম ভাগ 

জগৎ জড় ও চৈতন্তের ক্রিয়াময় । জড় ও জড়ের ক্রিয়া সৃল 

জড়ের এবং পরমাণু ও ইথার রূপ সুস্স্ম জড়ের গতিসম্ভৃত। এবং 
পেই গতি হুম্ম জড়ের অন্তনিহিত শক্তি সম্ভৃত। চৈতন্তের 
ক্রিয়া তাহার নিজশক্তিজনিত, ও তন্থারাও জড়ের গতির 

উৎপত্তি হয়। এই উভগ্ব শক্তি মুলে এক কি পৃথক্, তদ্বিয়রে 
মতভেদ আছে, কিন্ত তাহার! মূলে এক এই কথাই যে সঙ্গত 
তাহ পুর্বে বল! হইয়াছে । আবার পরমাণু যে প্রচ্ছন্ন শক্তি 

সঙ্ঘাত, ও অবিনশ্বর নহে, এবং কালক্রমে নিজ উপাদানভূত 

সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকীর্ণ করিয়া! ইথারে বিলীন হয়, এই মতের 

পোষকতায় একজন বৈজ্ঞানিক অনেক যুক্তি ও প্রমাণ দেখা- 

ইয়াছেন ৯। এবং তিনি আরও আভাস দিয়াছেন যে তাহাই 
বদি হয়, তবে অসংখ্য কল্পান্তে সেই শক্তি সঙ্ঘাত দ্বার পরমাণুর 

পুনর্জন্মও হইতে পারে। অতএব জগতের যাবতীয় ব্যাপার 

জড় ও শক্তির বিচিত্র মিলনের ফল। সেই ফল প্রথমে অনিয়মিত 

গতি-_ষথা নীহারিকা পুজে, তদনস্তর নিয়মিত গতি-_-যথা সৌর 

জগতে, পরিশেষে সেই গতির নিবুত্তি যাহ! বিশ্বব্যাপী ইথারের 

বাধাজনিত 'ও কালক্রমে অবশ্থাস্তাবী, এবং সেই বিরামের পর 

অবিনশ্বর বিশ্বশক্কির পুনরাবর্ভন ও নৃতন স্যাষ্টি | 

এইত গেল জড়ের কথা । জীবেরও বত দিন পুর্ণজ্ঞান লাভ 

ন! হয় ততদিন পুনর্জন্ম হউক আর না হউক, এবং জীব বে 

যে ভাবেই থাকুক, তাহার অজ্ঞানতা নিবন্ধন হুঃখানুভব ও সুখ 

লাভাকাঙ্ষা থাকিবে, ও তজ্জন্ত তাহাকে গতিতীল- থাকিতে ও 

১.:0058৮5 ],৩ 13005 (৬০1110) ০৫ 14191051779 3০7-19 জ্রষ্টব্য। 
২ 97১61906715 17115 10810005165 ,0 115 0 08015 49011, 

301] জঙ্টব্য। 



৪র্থ অঃ] বহিঙ্ভ্গতড । 

কর্দ করিতে হইবে। পরিণামে যখন তাহার পূর্ণভ্ঞান হইবে 

অর্থাৎ জগতের আদিকারণ বহ্ধকে সে উপলব্ধি করিবে, তখন আর 

তাহার কোন অভাব বা আকাক্া থাকিবে না, কর্মও তাহার 

পক্ষে আবশুক হইবে না। 

এক্ষণে জগতে শুভ্ভাত্ঞত্ভিল্প অস্তিত্ব সম্বন্ধে ছুই একটি 
কথা বলিয়া! এই অধ্যায় শেষ কর! যাইবে । 

জগতে শুভ এবং অশুভ ুইই আছে এ কথ! অস্বীকার করিতে 

পারা যায় না। জীবমাত্রই সুখ এবং দুঃখ উভগ্নই অনুভব 

করে। প্রত্যেকেই অস্তদূর্টি ছারা নিজ. নিজ সম্বন্ধে এ কথার 
প্রমাণ পাইবেন, এবং বাহিরে অন্ত জীবের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি- 

পাত করিলে তাহাদেরও জীবন যে স্ুখছঃখময় তাহার প্রমাণ 

পাইবেন। এতঙ্িল্স আমাদের নিজ নিজ প্রকৃতি স্থির ভাবে 

পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, শ্ুভাণশুভের বীজ 

আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। এক দিকে দয়া, উপ- 

চিকীর্যা, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সতপ্রবৃত্তি আমাদিগের নিজের ও 

জগতের গুভকর কার্যে প্রণোদিত করিতেছে, আবার অন্তদিকে 

ক্রোধ, দ্বেষ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তি আমাদিগকে নিজের 

ও অপরের অশ্ুডভকর কার্যে প্রবল ভাবে উত্তেজিত করিতেছে । 

এবং এই সকল প্রবৃত্তির প্ররোচনায় যেমন এক দিকে জীবের ভ্ঃখ 

নিবারণ ও. সুখোৎপাদন নিমিত্ত নানাবিধ যত্ত হইতেছে, তেমনই 
অপর দিকে জীবের উৎপীড়ন ও বিনাশ নিষিত অশেষ প্রকার 

চেষ্টা হইতেছে। অজ্ঞান জীবগণমধ্যে- পরস্পর খাছাখাদক সম্বন্ধ 

প্রযুক্ত একজীতীয় জীব অপর জাতিকে বিনষ্ট করিতেছে। 

জড়জগতেও, যেষন। ' এক; দিকে সৌরকরোজ্জল ন্ুনীল নির্দল 

নতভোমগুল, ও গিগ্বসূগন্ধমন্দানিলান্দোলিত শ্বচ্ছ সরসী ব. নদীবক্ষ 

১৩৬ 

জগতে 

গুভাগুভের 



১১৩ 

জগ্তে.অগ্ুভ 

কেন £ 

জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ১ম ভাগ 

জীবকে সুখ ও শাস্তি বিতরণ করিতেছে, তেমনই অন্ত দিকে 

নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন ভীষণঅশনিসম্পাতপ্রতিধবনিত অন্ধতমসাবৃত 

গগন, ও  প্রচণ্ডঝটিকাউদ্বেলিত উত্তালতরঙ্গমালাবিলোড়িত 

সাগর জীবের অশ্তুভ ও অশান্তি উৎপাদিত করিতেছে । এত তিন 

আগ্নেয়গিরির ভয়ানক অগ্নযৎপাত, ধরাতলবিধ্বংসী ভূমিকম্প 

প্রভৃতি খগ্ডগ্রলয়ও সময়ে সময়ে জীবের অশেষবিধ অমঙ্গল 

ঘটাইতেছে। 

এই সমস্ত দেখিয়! শুনিয়া মনে মনে প্রশ্ন উঠে, যে জগৎ 

মঙ্গলময় ঈশ্বরের স্ষ্টি তাহাতে এত অশুভ কেন? এ অগুভের 

পরিণাম কি? এবং এ অগুভের প্রতিকার আছে কি না? 

অনেকে মনে করিতে পারেন প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন অকর্থা 

দার্শনিকদ্দিগের আলোচ্য । কিন্তু তৃতীয় প্রশ্ন নিশ্চিতই কাধ্য- 

কুশল: বৈজ্ঞান্:কদিগেরও বিবেচ্য বিষয়। আর বেখানে বিজ্ঞান 

দ্বার প্রতিবিধান সাধা নহে, সেখানে প্রথমোক্ত প্ররশ্নঘধয়ের 

আলোচন! নিতাস্ত অকর্ম্ণা নহে" কারণ সে'ঈকা স্থলে যদি শুভ- 
শাস্তির কোন পথ থাকে, তাহা! কেবল সেই আলোচন! হইতে 

পাওয়া সম্ভাবনীয়। অতএব ক্রমান্বয়ে তিনটি প্রশ্ন সম্বন্ধেই কিছু 
কিছু বল! যাইবে। রি 

পবিত্র ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের শ্ষ্টিতে পাপ ও অমঙ্গল কি প্রকারে 

প্রবেশ করিল, এই প্রশ্নের নানা স্থানে নানাবিধ উত্তর দেওয়া 

হইয়াছে। খুষ্টীয় ধর্শান্ত্রে এইরূপ আভাস পাওয়া! যায় যে স্বর্গে 

ঈশ্বরের অনুচরগণমধ্যে একজন ঈশ্বরবিস্বোহ্হী হুইয়! লর়তান 
নামে অভিহিত হয়, এবং তাহার কুমন্ত্রণায় মনুষ্যজাতির আদি 

পুরুষ ঈশ্বরের আজ্ঞা! লঙ্ঘন করিস্বা পাপে পতিত হন, ও সেই 

সুত্রে পৃথিবীতে পাপ ও অমঙ্গল প্রবেশ করে। এ কথাটা এক 
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সম্প্রদাস্থের মত, এবং যুক্তির সহিত ইহার প্রক্য কর! কঠিন। হিন্দু 
শাস্ত্রে জীবের গুভাশুভ জীবের কর্মফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বল! হইয়াছে__ 

““ুঘ। ন ঘুত্তল জলঘ্া ন্রনি নাথ: দাীনিলি” ১। 

বেদাস্তদর্শনে শাহ্করভাষ্েও রলা হইয়াছে ঈশ্বর প্রাণিগণের 

প্রযত্ব অনুসারে ফল বিধান করেন। ২ কিস্তু একথা বলিলেও 

অগুভের সহিত ঈশ্বরের সংশ্রব নাই হহ। প্রতিপন্ন হয় না। কারণ 

প্রশ্ন উঠিবে, জীবের শুভাণুভের মুল ষে কর্াকম্ম্ন তাহার মুল 
কি? ঈশ্বরই জীব স্থষ্টি করিয়াছেন, জীবের কশ্মাকর্ম করিবার 

শক্তি ও প্রকৃতি তাহা হইতেই প্রাপ্ত, সুতরাং জীবের গুভাগুভের 

মূল সেই ঈশ্বর হইতে। এবং ভূমিকম্প, জলগ্লাবন ঝটিকাদি 
জড়জগতের দুর্ঘটনাজনিত জীবের অগ্ুভ কিরূপে জীবের কর্মফল 

ৰল৷ বযাহতে পারে, তাহাও সহজে বুঝা যায় না। কেহ কেহ 

বলেন, আমরা যাহাকে অগ্ুভ বলি তাহ! প্রকৃত পক্ষে অগ্ডভ 

নহে, কতক কতক জীবের পক্ষে অণুভকর হইতে পারে, কিন্ত 

সমস্ত জগতের মঙ্গগকর বটে। বথা, এক জাতীর জীব 

অপর জাতীয় জীবকে আহাব্রার্থে ষে বিনাশ করে তাহা জগতের 

হিতকর, কারণ তাহা না হইলে জল জীবিত ও মৃত, মীন পূর্ণ, 

বায়ু জীবিতপক্ষিপতর্গপুর্ণ, ও ধরাপৃষ্ঠ জীবিত ও ম্থৃুত জন্তপুর্ণ 
হইয়া শীঘ্ই অন্ত জীবের বাসের অযোগ্য হইয়! পড়িত। আর 
পাপের উৎপত্তির সহিত ঈশ্বরের সংশ্রব না থাক! প্রতিপন্ন করি- 
বার নিমিত্ত তাহার! বলেন পাপ স্বাধীন জীবের হ্বাধীনতার অপব্যব- 
হারের ফল। এবং তাহার! এতদূর বাইতে প্রস্তুত যে, স্বাধীন জীব 

১ যৃহ্দারণাক উপনিবৎ ৩। ২। ১৩। 
২ বেদান্ত শন, হ্ক্করভাব্য ৩। ২। $১।. 
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যে দুষ্বন্দ করিবে তাহ! ঈশ্বর পুর্বে জানিয়া জীব স্থষ্টি করিলে 
তাহার প্রতি পাছে দোষম্পর্শ হয়, এই আশঙ্কা নিরাস নিমিত 

তাহারা এ বিষয়ে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব খর্ব করিতে বাধা দেখেন 

না। ১ | 

.. যুক্তিমূলে আলোচনা করিতে গেলে জগতে অস্ুভের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করা যায় না। আর সেই অশুভের কারণ যে 

ঈশ্বরাতীত তাহাও স্বীকার করা যায় না। এবং সর্বশক্তিমান্ 

সকলমঙ্গলময় ঈশ্বরের স্ট্টিতে অণ্তত কেন আসিল এই প্রশ্নের 
উত্তরে, আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে, 

এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে কুটস্থ নিগুণ ব্রহ্ম যেরপই হউন 

না, প্রকটিত জগতের নিয়মান্থসারে কোন জ্ঞানগম) বিষয়ই 

তদ্বিপরীত হইতে একেবারে অনবচ্ছিন্ন হইতে পারে ন', সুতরাং 

জগতে শুভ থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্তই অণু থাকিবে, অগ্তভ না 

থাকিলে শুভের অস্তিত্ব জ্ঞানগোচর হইত না। একথা ঈশ্বরের 

অসীম দয়ার প্রতি বিশ্বাসের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কারণ 

জীবের ইহুজীবনের অশুভ যতই গুরুতর হউক ন কেন, তাহা 
তাহার অনন্ত জীবনের পরিণামগুভের সঙ্গে তুলনায় ক্ষণিকমাত্র। 
এবং এই স্থানে ইহাও মনে রাখ! কর্তব্য যে, অণ্ভ ও ছুঃখভোগই 

জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির ও মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় আর সেই 
অণ্ডভ বা হুঃখভোগ যত তীব্র, জীবের উন্নতিলাভ ততই শীগ্ত 

স্বটে। এ ভাবে দেখিলে কতক জীবের অমঙ্গল যে কেবল অন্ত 

জীবের মঙ্গলের নিমিত, এবং অমঙ্গল কেবল সাকল্যে মঙ্গল, 

মত নহে, তাত! অণুভভোগী জীবগণের নিজ নিজ মঙ্গলের হেতু 

্ ১1181006205 90005 01 ত61181009 8৮. 21701৮11113 3 
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$ বলিয়া মানিতে হুইবে। পশুপক্ষিপ্রভৃতি যাহাদের আমরা 

অজ্ঞান, জীব বলি, তাহাদের অন্তরে কি হয় বলিতে পার ন!। 

কিন্তু সজ্জান জীৰ অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রই আপন আপন আত্মাকে 

জিজ্ঞাসা করিলে, ছুঃখভোগ আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান 

উপরে যে বল! হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাইবেন। এইথানে 

আবার আর একটি কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে । জগতে 

অপণ্তভ আছে, এবং তাহার কারণ ঈশ্বরাতীত নহে, এই ছ্টি 
কথা হ্বীকার করিলে, ঈশ্বর যে মঙ্গলময় তাহার কি প্রমাণ 

রহিল? এবং এই শেষ কথা অর্থাৎ ঈশ্বর মঙ্গলময়, যদ্দি সপ্রমাণ 

নাহয়, তবে জীবের ইহ জীবনের অণ্ভ যে অনন্ত জীবনের 

মঙ্গলের মূল হইবে, এক্সপ অনুমান করিবারই বাকি হেতু 

রহিল ? ূ 
এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃ ইহা বল! যাইতে পারে যে, 

জগতের গুভাসুভ যতদূর দেখা যায়, তুলনা করিলে শুভ ভাগই 
অধিক, অণুভ ভাগ অল্প, অতএব ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বের সন্দেহ 

করিবার প্রবল কারণ নাই। তবে জগতের শ্তুভাশুভের জম। 

খরচ করিয়া ঈশ্বরের মঙলময়ত্বসংস্থাপন অতি ছুরূহ ব্যাপার, 
অসাধ্য বলিলেও চলে, এবং সে অসাধ্যসাধন চেষ্টার প্রয়োজনও 

নাই। ' আমাদের নিজ নিজ আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই 

ঈশ্বর যে মঙ্গলময় তাহার অথগ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায় ।- বহি- 
র্গগতে এত অণ্ডভ রহিয়াছে, অস্তরেও অনেক প্রবৃত্তি আমা- 

দিগকে অশুভ কার্যে প্রণোদিত করিতেছে, কিন্তু তাহা সত্বেও 

আযর শুভ ভালবাসি, নিজের মঙ্গল সাধনে নিরস্তর ব্যাকুল, 

অমঙ্গণা ঘটিলে” অগ্তের দ্বারা মঙ্গলসাধনের আকাজ্ষ। রাখি, 
অনেক সময় পরের মঙ্গল কামন। করি, এবং স্থযোগ পাইলে 

৮৮ 
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অআগুতের 

পরিণাম কি ? 

অশুতের 

প্রতিকার 

আছে কিন! ? 

ভগ্তান ও কম্ম। [ ১ম ভাগ 

পরের মঙ্গল সাধনে বত্ববান্ও হুই। এমন কি চোরও তাহার, 
. চৌধ্যলন্ধ দ্রব্য অন্ত কেহ অপহরণ করিবে না এবিশ্বাস রাখে, 

ঘোর নৃশংস ছু্ষন্মীও ধৃত হইলে অন্তের দয়ার উপর নির্ভর 
করিয়া ক্ষমা পাইব'র আশা করে, এবং পাপাচারীও পাপের 

প্রলোভনে কিছু দিন মুগ্ধ থাকিয়া পরিণামে পাপাচরণজন্ত মন্খ্- 

ভেদী ক্লেশ সহা করে। শুভের নিমিত্ত আমাদের অন্তর্নিহিত এই 
অপ্রতিহত অনুরাগ কোথা হইতে জন্মে? জগতেব আর্দ কারণ 

মঙ্গলময় না হইলে মঙ্গলের দিকে আমাদের আত্মার এই অপ্রতিহত 

গতি কখনই হইত না। অতএব ঈশ্বর যে নঙ্গলমমন তাহাতে 

সন্দেহ থাকিতে পারে না, এবং তাহ হইলে জীবের ইহজীবনের 

অগুভ অনস্তজীবনের শুভের নিমিত্ত এ অনুমান অমূলক না হইয়া 

বরং সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইতেছে । 
উপরে যাহা! বলা হইল তাহাতেই, অশুভের পরিণাম কি, 

এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এক প্রকার দেওয়া! হইয়াছে । জগতে 

জীবের ষে কিছু অণু ভভোগ তাহ! অল্পক্ষণস্থায়ী,ও পরিণামে সকল 

জীবেরই পরম মঙ্গল ও মুক্তিলাভ ঘটিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত 

বলিয়া মনে হয়। এসিদ্ধান্তের মুলভিত্তি ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্ব। 
তাহার পর জীবজগতে যত ক্রমবিকাশ দেখা যায় তাহা উন্নতির 

দিকে । এবং মনুষ্যের দুঃখভোগ যে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় 

তাচাও অন্ত ষ্টির দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিষ 

পর্যালোচনা করিলে অনুমান হয়, শীপ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক 

জীবের পরিণাম শু ভিন্ন অশুভ নছে। 

জগতে যে অণ্তভ আছে তাহার প্রতিকার আছে কিনা, 

এই প্রশ্রের উত্তরে সংক্ষেপে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে 

জড়জগৎ সম্ভৃত যে সকল অগ্ডভ, বিজ্ঞানচর্চ। দ্বার] ক্রমশঃ অনেক 
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& স্থলে তাহার প্রতিকার উদ্ভাবিত হইতেছে, মনত্তের কুপ্রবৃততি- 

জনিত যে সকল অগ্তভ, দর্শন ও নীতিশান্ত্রালোচনা দ্বারা সুশিক্ষা 
ও সুশাসনগ্রণালী সংস্থাপনপূর্বক তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা 

হইতেছে, এবং ষে সকল স্থৃলে অন্তগ্রতিকার অগগাধা, দেখানে 

মঙ্গলময় ঈশ্বরের গ্রতি দৃঢ় নির্ভর করিয়া ইহতীবনের অণু 
ক্ষণিক ও অনন্তজীবনের মঙ্গলের কারণন্থরূপ, এই বিশ্বাদ 

অবিচলিত রাখাই একমাত্র গ্রতিকার। 



সক্িডশ্য অন্যান্স । 

জ্ঞানের সীমা । 
অন্তর টির আমাদের অন্তর্জগৎ বিষয়ক জ্ঞান, অন্তর্দ, টি দ্বারা লব্ধ, এবং 
রী বহিজ্জগৎবিষয়ক জ্ঞান, দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন ও স্পর্শন 

দ্বারা ল্ধ। সেই অন্তর ট্টির শক্তি ও দর্শনশ্রবণাদির শক্তি সকলই 
সীমাবন্ধ। 

অন্ত ্টি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব জানিতে পারি বটে, কিন্তু 
সেই আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা কোথা! হইতে আঙিল, কোথায় 

ৰা যাইবে, তাহার আধি কি এবং তাহার অস্ত কি, এ সকল 

বিষয়ের কিছুই অন্ত্দাষ্টি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পায় না। এ 
সকল বিষয় সম্বন্ধে আমরা যাহা! কিছু বিশ্বান করি তাহাতে 

অনেক যুক্তিতর্ক দ্বারা আমাদিগকে উপনীত হুইতে হয়। তার 

পর ষদ্দিও অন্তজ্জগিতের কতকগুলি ক্রিয়ার ফল, যথা বহিজ্জগতের 

বস্তর প্রত্যক্ষ, অতীত বিষয়ের স্মৃতি, ইত্যাদি, জ্ঞানের সীমার 

অন্তর্গত, কিন্তু অন্তজ্জগতের ক্রিয়াসকল কিরূপে নিশপন্ন হয়, 

বহিজ্জগিতের বিষয়ের সহিত আত্মার কি প্রকারে সাক্ষাৎ সঘস্ধ 
ঘটে, অধিক কি আমার দেহের সহিত আমার আত্মার কিন্ূপ 
সম্বন্ধ, এবং কি প্রকারেই বা আত্ম! দেহকে পরিচালিত করিতেছে, 

অন্তর ্িঘবারা এসকল কথার কিছুই জান! যায় না, এবং এ। 

সকল বিষয় আমাদের জ্ঞানের সীমার বাহিরে । আমার আত্ম 
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1 কিরূপে কার্য করিতেছে, তাহা আমি জানিতে পারি না, ইহা অভি 

বিচিত্র কথা, কিস্তু বিচিত্র হইলেও ইহা সত্য 

আপন আত্মার অভ্যন্তরে কিরূপে কার্য হইতেছে তাহাই চক্ষুকর্ণাদি 

যখন 'আমরা সমস্ত জানিতে পারি না, তখন বহিজ্জগতের বিষয় শক্তি 
সমস্ত যে জানিতে পারিব এরূপ মনে কর! যায় না। বহিজ্জগৎ- তন্রপ। 

সন্বন্ধী্ঘ জ্ঞানলাভের পথ চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বকৃ। এই 

পঞ্চেক্িয় বার দর্শন শ্রবণ স্রাণ আস্বাদন ও প্পর্শন ক্রিয়া সম্পর 

হয়, এবং তন্দ্রা রূপ শব্ধ গন্ধ রস ম্পর্শভ্ঞান জন্মে। কিন্তু 

যেমন চক্ষু না থাকিলে রূপ বা আলোক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান 

হইত না, এবং যে জন্মান্ধ তাহার পক্ষে সেজ্ঞান হইতে পারে না 

তেমনই আমাদের পঞ্চেক্ত্িয়ের অতিরিক্ত অন্ত কোন ইন্জ্রিয় ন 

থাকায়, রূপ শব গন্ধ রুূস স্পর্শ এই পঞ্চগুণের অতিরিক্ত অন্ত 

কোন গুণ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না, এবং 

বহিজ্জগতের বস্তর এই পঞ্চ গুণ ব্যতীত অন্ত গুণ আছে কি না 
তাহা! আমর! জানি না। কিন্তু অন্ত গুণ নাই একথাও কোন 

মতে বলিতে পারি না। অন্ত গুণ থাকিলে তাহা! আমাদের জ্ঞানের 

সীমার বাহিরে । 

তার পর যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে তাহাদেরও শক্তি অতি 

সন্ধীণ। চক্ষু দ্বা'+ আলোক ও আকার বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, 

কিন্ত আলোক অতি অল্প বা আকার অতি ক্ষুদ্র হইলে চক্ষু তাঁহ! 
বিন! সাহায্যে দেখিতে পায় না, তবে দুরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ 
বস্ত্রের সাহায্যে কতক পরিমাণে দেখিতে পায়। আবার অল্লা- 

ধিক্যের প্রভেদ ছাড়া, আলোকরশ্মির ব্্ণগত প্রভেদ আছে, 

এবং তন্মধ্যে কয়েকটি বর্ণের রশ্মি ভিন্ন অন্ত বর্ণের রশ্মি সহজে 

দ্বেখিতে পাইবার শক্তি আমাদের চক্ষুর নাই। তবে তাহাদের 
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কি? ও কেন? 

এই ছই 
প্রাঙ্গের উত্তর। 

স্তর বা 
বিষয়ের ত্বরূপ- 

কিন্ত অব! 

নহে! 

জ্ঞান ও কম্পন । [ ১ম ভাগ 

কাযান্বারা তাহাদের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। সেইরূপ 

আমাদের শ্রবণেন্দ্রিযমও সকল প্রকার শব শুনিতে পায় না। 

অতি ধীরে শব হইলে তাহা আমরা যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত 

শুনিতে পাই না আমাদের প্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি কুক্কুর প্রভৃতি 

অন্তান্ত অনেক জাতীয় জন্তর ঘ্রাণ শক্তি অপেক্ষা অল্প। আমাদের 

স্পশেন্দ্িয় উত্তাপের অল্প . তারতম্য সহজে অনুভব করিতে 

পারে না, সেই তারতম্য স্থির করিবার নিমিত্ত যন্ত্রের প্রয়োজন । 

যস্ত্রেরও শক্তি সীমাবদ্ধ, এই জন্তঠ নীহারিকাসমস্ত তারকাপুঞ্জ 

কিনা স্থির করা যায় না, এবং পরমাণুর আকার কিরূপ তাহাও 

দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব পাঁচটির অতিরিক্ত ইন্ট্রির্ের 

অভাব, এবং যে পাঁচটি ইন্ত্রির আছে তাহাদের শক্তির অপূর্ণতা 

বশতঃ বহিজ্জগতের অনেক বিষপন আমাদের জানিবার উপায় 

নাই, এবং তাহা আমাদের দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায় জ্ঞানের বাহিরে 

থাকিবে । দেহপিগ্ররমুক্ত হইলে আত্মার জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি হইবে 

কি না তাহাও আমর! জানি না। 

আর এক বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের সীমা অতি সন্কীর্ণ। 

আমাদিগের জানিবার ইচ্ছ' আমাদিগকে সর্বদাই ণকি?” এবং 

“কেন ? এই ছৃইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে প্রণোদিত করিতেছে। 

প্রথম প্রশ্রটি সকল বিষয়ের স্বরূপ, ও দ্বিতীয়টা সকল বিষয়ের 

কারণ, নিরূপণ করিতে চাহে। ছইটির মধ্যে কোনটিরই সম্পূর্ণ 

উত্তর আমরা পাই না। 

প্রথম প্রশ্নের উত্তর কির়ৎপরিমাণে পাওয়া যায় অর্থাৎ 

জ্ঞাতব্য বিষয়টি অন্তজ্জগতের হইলে অন্তর ্টিদ্বারা, বহিজ্জগতের 

হইলে ইন্দ্রিয়দ্বারা, তাহার কি তথ্বিষয়ক কিধিৎ জ্ঞান জন্মে। 
কাহারও কাহারও মতে আবার তাহ! জ্ঞেয় বিষয়ের প্রকৃত ম্বরূপ- 
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জ্ঞান নহে, তাহা স্বূপের অবভাস। তবে আমাদের মনে হয় 

এতদূর সন্দেহের উপযুক্ত কারণ নাই, আর যদিও আমাদের কোন 
বিষয়েরই সম্পূর্ণ স্বরূপক্ভান হয় না, যে টুকু জানিতে পারি তাহা 

জ্ঞে় বিষয়ের আংশিক স্বরূপ বটে। 

দ্বিতীয় প্রশ্নেব প্রকৃত উত্তর পাওয়া আরও কঠিন। অর্থাৎ 

কোন জ্ঞাতব্য বিষয় কেন ঘটিল, তারার কারণ কি, তৎসন্বন্ধে 

প্রকৃতপক্ষে আমর অতি অল্পই জানি । যদ্দি বিষয়টি অন্তর্জগৎ- 

সম্বন্ধীয় হয় তবে শ্াআ্মাকে জিজ্ঞ/স| করিলে প্রায়ই কথঞ্চিং উত্তর 

পাওয়! ষায়। বিষয়টি বহির্গতের হইলে সম্পূর্ণ উত্তর পাইবার 

সম্ভাবনা! কখনই. নাই, এবং অনেক সময়ে কোন উত্তরই পাওয়া 

যায় না। হুই একটি দৃষ্টাস্তদ্বারা এই কথা স্পষ্টরূপে বুঝা 
যাইবে । 

প্রথমে অন্তর্জগংবিষয়ক একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। "আমি 
যে বিষয়ের আলোচনা! করিতেছি সে বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত 

হইলাম কেন 1?” -এই প্রশ্ন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলে, 

এই সহজ উত্তর পাই-__”আমার ইচ্ছ। হইল বলিয়া 1” কিন্তু এই 

উত্তরের ভিতরে একটি অতি কঠিন প্রশ্্র সন্নিহিত রহিরাছে__ 

“ইচ্ছ! হলে ইচ্ছান্ুুরূপ কার্য হয় কেন?” এবং যত দ্দিন আমা- 

দ্বের আত্মার সম্পূর্ণ স্বরূপজ্ঞান ন! জন্মিবে, অর্থাৎ যতর্দিন ইচ্ছা ও 

ক্রিন্না আত্মাতে কিরূপ নিবন্ধ আছে আমরা জানিতে না..পীরিব, 
ততদিন এই প্রশ্ত্রের কোন উত্তর পাওয়ার সস্ভাবনা নাই। উক্ত 

সহজ উত্তরটার উপর আর একটী কথা জিজ্ঞাসা কর! যাইতে 
পারে-_পইচ্ছা হইল কেন?” এবং তাহার এই উত্তর পাই-_ 

“এ পুস্তকের এ অধ্যায়ে যে বিষন্ন বিবৃত করিব মনে করিয়াছি, 

বর্তমান আলোচনা তাহার জঙ্গ বলিয়া মনে হুইয়াছে।” ইহার 

১টি. 

কারণজ্ঞান 

অধিকতর 

অসম্পূর্ণ । 
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উপর 'আরও প্রশ্ন হইতে পারে-_“তাহাই বা মনে হইল কেন 1” 
এই প্রশ্নের উত্তর নিতান্ত সহজ নহে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আর অধিক 

কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আর একটা প্রশ্ন উত্ধাপন 

করিয়া দেখা যাউক। উপরে যেখানে প্রশ্নের উত্তর দিতে ক্ষান্ত 

হইলাম, সেখানে ক্ষাস্ত হইলাম কেন ?” ইহার উত্তর এক প্রকার 

উপরেই দিয়াছি, যখন বলির়াছি “এ সম্বন্ধে আর অধিক কথ! 

বলিবার প্রয়োজন নাই ।*__কিস্তু তাহার প্র প্রশ্ন উঠিতেছে 

“এরূপ মনে করিলাম কেন ?” এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় 

দেওয়া যায় না। এবং ইহার উত্তরে বতগুলি কথা বলা উচিত 

তৎসমুদ্ধয় আমি বোধ হয় ঠিক করিয়া বলিতে পারি না । “আর 

অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই” একথা যন বলিয়াছি, 

তখন কি কি কারণে আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল তাহা সমস্ত 

এখন স্মরণ করিয়া বলা কঠিন, কেননা সে লমন্ত কারণ বোধ হয় 
মনে স্পষ্টরূপে উদিত ও আলোচিত হয় নাই, এবং এখন ভাবিয়া 
চিন্তিয়। যে কারণগুলি স্থির করিব তাহারাই য়ে তখন মনে 

আসিয়াছিল একথা ঠিক বলা যায় না। 

এক্ষণে বহির্জগৎ বিষয়ক ছুই একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাইবে। 
“আমার পেন্সিল সঞ্চালনে কাগজে অক্ষর অঞ্কিত হইতেছে 
কেন ?”- ইহার সহজ উত্তর এই হুইবে--"আমি অক্ষর অক্কিত 

করিবার উপযোগিরূপে হস্তসধালন করিতেছি সুতরাং আমার 

হস্তধৃত পেন্সিল অক্ষর অঙ্কিত করিবে ।” কিন্তু এই উত্তর - বেষ্ট 
নহে। হম্তসঞ্চালন আমার ইচ্ছার কার্য ও অভিপ্রেত অক্ষরাক্ষ- 
নের উপযোগী হইতে পারে, পেন্সিলের গতিও তদনুরূপ হইতে 

পারে, এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেও, প্রশ্ন উঠিতেছে ”পেন্সিলের 
গতিতে কাগজে কাল দাগ পড়িতেছে' কেন?” যদি বল!। যায়, 
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4 পেন্সিলের ভিতরে যে কৃঞ্চবর্ণ পদার্থ অছে কাগজের উপর 
তাহার ঘর্ষণদ্বার! দাগ পড়িতেছে, তাহার উপর প্রশ্ন উঠিবে 
শ্র্ষণ বারা দ্াগ পড়ে কেন 1” এ প্রশ্নটি কেহ যেন বৃথা বলিয়া 

মনে না করেন। সকল কৃষ্ণবর্ণ বস্তু কাগজে ঘষিলে দাগ: পড়ে 

না। যদি বলা যায় পেন্সিল নরম, ঘষিলে ক্ষয় হয়, এবং তাহার 
বিচ্ছিন্ন অংশগুলি কাগজে লাগিয়! দাগ পড়ে, তাহ! হইলে অন্ততঃ 

আর ছুইটা কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হয়-_-প্ঘর্যণে পেন্সিলের ক্ষুত্র গুদ 

অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হয় কেন?” আর তাহারা কাগজেই বা 

লাগিয়া থাকে কেন?” এবং এই প্্রশ্নদ্বয়ের উত্তর, পেন্সিলের 

ও কাগজের আণবিক গঠনের ও আণবিক আকর্ষণের স্বরূপজ্ঞান 

না হইলে, আমরা দিতে পারি না । 

আর একটি দৃষ্টাস্ত লওয়! বাউক। পবৃস্তচ্যুত ফল উপরে 
না উঠিয়া নিয়ে পড়ে কেন?” ইহার সহজ উত্তর-_"্পৃথিবীর 

মাধ্যাকর্ষণদ্বারা আকৃষ্ট হয় বলিয়া।” কিন্তু এ উত্তর যথেষ্ট 

নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠিতেছে, “পৃথিবী ফলকে আকর্ষণ 

করে কেন?” এবং তহৃত্বরে যদি বল! যায় *প্রত্যেক বস্তু অপর 

বন্তকে আকর্ষণ কর! জড়ের ধর্ম,” তাহা হুইলে প্রশ্ন হইবে 

“্জড়ের ধন্দ এরূপ কেন ?” যতদ্দিন আমর। জড়ের আভ্যস্তরিক 

গঠনের ও অন্তনিহিত শক্তির স্বরূপ জানিতে না পারি ততদিন 

এই শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসাধ্য । মাপ্যাকর্ষণের কাবিষর্তী 
নিউটন যদিও প্র আকর্ষণ বস্তর গতি কি' নিয়মে পরিবর্তিত করে 

তাহা নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু এক বস্ত অন্ত বস্তকে আকর্ষণ 

করে কেন তাহার কোন বিশেষ উত্তর দ্বেন নাই। বরং এক্সপ 

আভাস দিয়াছেন যে, আকর্ষণের নিয়ম গণিতের নিয়ম মনে 

করিয়া গতিবিষয়ক আলোচন! করিলে অনেক তন্বে উপনীত 

৯৯ 
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হওয়া যায়, কিন্তু আকর্ষণ কেন সেরূপ নিয়মে চলে তাহা ভিন্ন 

কথা। ১ ৃ 
উপরে যাহা বলা হুইল তন্দ্ারা বুঝা যাইতেছে যে, জগতের 

বস্ত ও বিষয়ের স্বরূপ ও কারণজ্ঞান আমাদের অতি অসম্পূর্ণ, 

এবং বর্তমান দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায় অসম্পূর্ণ ই থাকিবে। 

কেহ কেহ বলেন দেহাবচ্ছিন্ন জীবও যোগবলে অন্তর্জগৎ ও 

বহিজ্জগৎ সম্বন্ধে অলৌকিক ও অতীন্ছ্রিয় জ্ঞান লাভ করিতে 

পারে। এবিষয়ের বিশেষরূপ প্রমাণপতীক্ষা না করিয়া কোন 

কথাই নিশ্চিত বল! যায় না। তবে মনীষিগণ যে সকল 

অত্যাশ্চ্ধ্য পারমার্থিক ও বৈষয়িক নিগুঢ় তত্ব আবিষ্কার 

করিতেছেন তদ্ষ্ঠে বোধ হয় মনোনিবেশঘ্বারা মন্ুষ্যের জ্ঞানের 

সীমা! অনেক দূর বুদ্ধি হইতে পারে। 

রঙ্গেন ২ রশ্মি্বারা যখন কাষ্ঠ বা অন্ত এস্বচ্ছ পদার্থবাবধানের 

ভিতর দিয়া দেখিতে পাই* তখন মনে হয় আমর অতীন্্রিয় 

দর্শনশক্তি লাভ করিয়়াছি। কিন্তু তদ্দারা বাস্তবিক চক্ষুর 

দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির প্রমাণ হয় না, সে স্থলে দেখিতে পাওয়', চক্ষুর গুণে 
নহে, আলোকরশ্মির গুণে। তবে ষে প্রকারেই হউক, পুর্বে 

যেখানে দেখিতে পাইতাম না এখন সেখানে দেখিতে পাইতেছি, 

এবং তন্দ্বার! জ্ঞানের সীমাবৃদ্ধি হইতেছে, একথা অবশ্তই স্বীকার 

করিতে হইবে। এইরূপে বিজ্ঞানচচ্চা্ধারা নান দিকে জ্ঞানের 

সীম! বদ্ধিত হইতে পারে। 
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যদিও. জগতের কোন বিষয়েরই স্বরূপ বা কারণ আমরা স্বরগণ্ 

সম্পূর্ণন্ূপে জানিতে পার না, কিন্তু অনেক বিষয়ই কি নিয়মে এ 

নিষ্ন্ন হয় তৎসন্বন্ধে আমরা যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারি। রর অপেক্ষা 
উপরের মাধ্যাকর্ষণসন্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত উপলক্ষে তাহ! বল! হইয়াছে । কৃত সহজ। 

মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ ও কারণ না জানিয়া এবং অগত্যা জানিতে 

ক্ষান্ত হুইয়াও, কেবল মাধাকর্ষণের নিয়ম জানিনা আমর! 

সৌরজগতের গ্রহাদির গতিসম্বন্ধে অনেক আশ্চর্যা তত্ব নিরূপণ 
করিতে পারিয়াছি, এবং আড্যাম্স্ সাহেব নেপ.চুন্ গ্রহ আবিষ্কার 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন । প্রকৃতির নিয়ম নিরূপণ, ম্বরূপ ও কারণ 

নির্ণর অপেক্ষা অনেক স্থলে সুসাধ্য ও সুফলপ্রদ, এবং বৈজ্ঞানি- 

কের! সেই দিকেই জ্ঞানের সীম বিস্তার করিতে যত্ববান্। তবে 
ভ্ঞানলাভের আকাজ্কা তাহাতে পূর্ণ হয় না, স্থৃতরাং মনুষ্য কোন 

বিষয়েরই স্বরূপ ও কারণ জানিবার চেষ্টায় বিরত হইতে পারে না 
এৰং দর্শন শাস্ত্রের চচ্চাও বৈজ্ঞানিকের বিদ্রপে বিলুপ্ত হইতে 

পারে না। 



জ্ঞালাভার্থে 

শিক্ষা ও অনু- 
ধীলন আব. 
শাক। 

জভ্উ অন্যান £ 

জ্ঞানলাভের উপায় | 
জ্ঞানলাভের নিমিত্ত জ্ঞানার্থীর নিজের যত্ব এবং অন্তের সাহাধ্য 

উভয়ই আবন্তক। ভ্ঞানলাভোপযোগী অন্তের সাহায্য স্পিক্ষ1 
নামে অভিহিত, এবং তছুপযোগী ত্বকে অন্ুম্পীলন্ন 
বলা যাইতে পারে। জ্ঞানলাতের নিমিত্ত সকল সময়েই অনুশীলন 

নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এবং প্রথম অবস্থায় শিক্ষার উপরও অনেকট! 

নির্ভর করিতে হয়। অতএব অগ্রে শিক্ষা সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ 

বক্তবা তাহা! বল! যাইবে, এবং পরে অনুশীলনের কথা হইবে | 

শ্শিক্ষা!। 

শিক্ষা সম্বন্ধে মনীষিগণ অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। 

মন্নুসংহিতার ছ্িতীয় অধ্যায়ে শিক্ষাবিষয়ক অনেক কথা আছে। 

প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর “রিপব'লিক” ১ নামক পুস্তকে 
এ বিষয়ের বিবিধ প্রসঙ্গ আছে। সিসরো ও কুইর্টিজিয়ন্ 
রোমের বিখ্যাত বাগিঘ্বয় স্ব স্ব গ্রন্থে শিক্ষা সন্বন্ধে অনেক 

আলোচন! করিয়্াছেন। এবং ইংলগ্ডের ও ইউরোপের অন্তান্ত 
দেশের পর্ডিতগণ লোকশিক্ষার্থে নানাবিধ মতগ্রচার ও নানারূপ 

উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সে সকল কথার সমালোচনা! এ 

কুত্র গ্রন্থের উদ্দোশ্ত নহে । শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি স্থূল কথার মাত্র 
সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইবে। 

১৮,৮51]. ভরষ্টবা। 
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সে কয়েকটি কথা এই--১, শিক্ষার বিষয়, ২, শিক্ষার প্রণালী 
৩, শিক্ষার উপকরণ। 

১। স্পিক্ষান্ল নিন । শিক্ষার বিষয় আত্রক্ষা 
সতশ্বপর্থ্যস্ত সমস্তজগৎ। যখন শিক্ষার বিষয় প্রায় অসংখ্য, তখন 

তাহাদের আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত তাহাদিগকে যথাসম্ভব 

শ্রেণীবন্ধ করিয়। লওয়া আবশ্তক । 

একভাবে দেখিতে গেলে, অর্থাৎ যাহাকে শিক্ষা দেওয়! যাইবে 

তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, মানুষের যখন শরীর ও আত্মা! আছে 

তখন শিক্ষা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক এই ছুইভাগে বিভক্ত করা 

যাইতে পারে |. এবং আধাত্মিক শিক্ষা আবার জ্ঞানবিষয়ক বা 

মানসিক, এবং নীতি ও ধর্ম্নবিষয়ক বা! নৈতিক, এই ছুই ভাগে ভাগ 
করা যাইতে পারে । | 

আর একভাবে দেখিলে, অর্থাৎ যাহার কথা শিক্ষা! দেওয়! 

যাইবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, শিক্ষা অস্তজ্জগৎবিষয়ক ও 

বহির্জগংবিময্ঈক, এই ছুইভাগে, এবং শেষোক্তবিষয়ক শিক্ষা, 

জড়বিষয়ক, অজ্ঞান জীববিষয়ক, ও সজ্ঞান জীববিষয়ক, এই তিন 
ভাগে-__অর্থাৎ সমস্ত শিক্ষার বিষয় সাকল্যে চারিভাগে, বিভক্ত 

হইতে পারে । আর এইচারিটি বিষয়ের বিদ্তাকে, ত্বাজ্স- 

ব্িতভ্ান্নগ জডডলিতভাম্ন* জীন্বন্লিতভান্ম ও 
নীতিিন্বিতন্তান্ন ( অর্থাৎ জীবের সঙ্ঞান ক্রিয়াবিবয়ক- বি! ) 

বল! যাইতে পারে। এই ভাগচতুষ্টয়ের প্রত্যেক ভাগেরই আবার 
অবান্তর বিভাগ অনেক আছে। যথা, আত্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত 

বিভাগ-_স্তার় বেদাত্তা্দি দর্শন, মনোবিজ্ঞান, গণিত। জড়বিজ্ঞানের 

অবান্তর বিভাগ-_স্থুল জড়বিজ্ঞান ব! জড়ের স্থিতিও গতিবিজ্ঞান, 

ভূবিস্তা, জ্যোতিষশাস্ত্র, রসায়নশান্তর, শব্ধ বা ধ্বনিবিজ্ঞান, আলোক- 

১২৫ 

শিক্ষার বিষষ, 
বিদ্যার 
শ্রেণীবিভাগ । 



১৬ জ্ঞান ও কর্ঘম। [১মতাগ 

বিজ্ঞান, তাপবিষ্ঞান, বিছ্াৃবিজ্ঞান চু্বকবিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানের 

অবান্তর বিভাগ-_উদ্জিবিদধা, গ্াণিবিষ্।। নীতিবিদ্রানের (অর্থাং 

জীবের মন্ডানক্রিযাবিযয়ক বিস্তার) অবান্তর বিভাগ ভাষা ও 

সাহিত্য, ইতিহাদ, মমাঞ্জনীতি, অর্থনীতি, রাঙ্্নীতি, ধর্মণীতি। 

যাছা বলা হইল তাহা সংক্ষেপে নিয়লিখিত আকারে দর্শিত 

হইতে গারে-_ 

শিক্ষা 
ক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিনে) 

শারীরিক আধ্যাত্মিক 

ছু. ৰ 
মানমিক নৈতিক 
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শিক্ষার বিষয় বা 

বিদ্যা 

অন্তর বিষয়ক বহির্জগং বিষয়ক 
আত্মবিজ্ঞান 

| 

| | | 
স্যায়াদি মনে!- গণিত 

দর্শন বিজ্ঞান অর্থাৎ কাল 

ও স্থানমূলক 

বিদ্যা 

ৃ | 
জড়বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান নৈতিক ( অর্থাৎ জীবের সজ্ঞান 

কাধ্যবিষয়ক ) বিজ্ঞান 

উত্ভিধি্া প্রাণিষিত্ঠা 
| | | | | | | 

সথলজড় ভূবিদ্া জ্যোতিষ রসায়ন ধ্বনিবিজ্ঞান আলে।ক তাপ. বিদ্যুৎ চৃম্বক 
বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান 
( জড়েরস্থিতি 

গতি) 

ভাবা 

সাহিত্য সমাজ অর্থনীতি রাজ- ধর্মনীতি 
ও শিল্প ইতিহাস নীতি নীতি 



১২৮ 

শিক্ষা1। 

জ্ঞান ও কর্ম্ম।. [১ম ভাগ 

উপরে বিস্তার যে শ্রেণীবিভাগ কর! হইল তাহ! অসম্পূর্ণ এবং 

শ্রেণীবিভাগের নিয়মানুসারে সর্বাংশে স্তায়সঙ্গতও নহে। তাহা 

কেবল আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত মোটামুটী এক প্রকার বিভাগ- 

মাত্র। বিস্তার সম্পূর্ণ ও ন্যায়দঙ্গত শ্রেণীবিভাগ হুরূহ কাধ্য। 

বেকন্, কোম্ত, স্পেন্সার প্রভৃতি যত্ব করিয়াও নির্দোষবিভাগ 
করিতে পারেন নাই । ১ 

এক্ষণে শিক্ষার উপরিউক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোনটার 

সম্বন্ধে হুই একটী কথা বল! হইবে। 

শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না এবং লোকে 

কোন কাধ্যই ভালরূপে করিতে পারে না। সত্যই “ম্মতীহমাহা" 

ব্রবুঘন্মীাখলল্ |” *শরীরই ধর্মসাধনের আদি উপায়।” 

অতএব স্পাল্্রীতিন্ক স্পিল্ষ। অতি প্রয়োজনীয়। এ 
স্থলে শারীরিক শিক্ষা বলিলে' কেবল ব্যায়াম বুঝাইবে না-_উপযুক্ত 

আহারগ্রহণ, উপযুক্ত পরিচ্ছদপরিধান, যথাযোগ্য ব্যায়াম অভ্যাস, 

আবশ্তকমত [বিশ্রাম লওয়া, যথাসময়ে নিদ্রা যাওয়া, প্রভৃভি যেসকল 

কাধ্যদ্বারা শরীরের স্থাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টিবর্ধন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
মনেরও উৎকর্ষলাভের বিগ্ন না হইয়া বরং সহায়তা হয়, তৎসমুদয়েরই 
অনুষ্ঠান বুঝাইবে। 

তবাহান্তর কেবল দেহরক্ষ! ও দেহের পুষ্টিলাভের নিমিত্ত, 

এবং যে খানস্ত দ্বার সেই উদ্দেস্ত :সাধিত হয়: তাহাই 'গ্রহণ করা 
যাইতে পারে, এক্নপ মনে কর! ঠিক নহে। কারণ থান্তের ইতর- 

বিশেষ যে কেবল দেহের অবস্থার ইতরবিশেষ হয় এমত নহে, 

তত্থার! মনের অবস্থারও ইতরবিশেষ ঘটে। সত্য বটে, যীশুধুষট 

১:01] 65275005 07817728 06 90157006) 20৫ 7.4. 08. 3011, 
ও [)60895085 11602155105) 1১. ০ জ্রষ্টব্য। 
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বলিয়াছেন “যাহা মুখের অন্তর্গত করা যায় তাহ! মানুষকে 

অপবিত্র করে না, কিন্তু যাহা মুখ হইতে বহির্গত হয় তাহাই 

মানুষকে অপবিত্র করে।” ১ এ কথ! দেশকালপাত্র বিবেচনায় 
যথাযোগ্য হইয়াছিল। কারণ, তৎকালে ইন্ুদীরা অন্তরে গুচি 
হওয়ার প্রয়োজন একপ্রকার ভুলিয়া! গিয়া কেবল বাহিরে শুচি ও 

আহারে শুচি হইলেই যথেষ্ট মনে করিত, এবং তাহাদের শিক্ষার্থে 

প্র কথা বল! হইয়াছিল। কিন্তু এ উপদেশ সর্বসাধারণের নিমিত্ত 

নহে। দেহতত্ববিৎপপ্ডিতেরা স্থির করিয্লাছেন, থান্ের উপর 

মনের অবস্থা অনেকটা নির্ভর করে, এবং মাংসাশীর। কিছু 

উগ্রস্বভাব ও স্বার্থপর হয়। ২ মাদক দ্রব্যের গুণাগুণ সকলেই 

জানেন। তাহা সেবন করিলে অন্ততঃ অল্প কালের জন্ত যে চিত্ব- 

 বিকারজন্মে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। নুতরাং 

মন্চ মাংন বর্জনীয় । একথা লইয়া কিঞিৎ মতভেদ আছে বটে, 

কিস্ত আমাদের দেশের ন্তায় গ্রীন্মপ্রধান দেশে মগ্তমাংসের 

গ্রয়োজনাভাব, এবং তাহ! অপকারক ভিন্ন উপকারক নহে, ইহ! 

বোধ হয় সর্ধবাদিসম্মত। যাহার! জীবহিংসায় বিরত হওন নিমিত্ত 

অথব| মনের উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত নিরামিষ ভোজী, তাহাদের 

ত কথাই নাই. শরীরের উৎকর্ষসাধন নিমিত্ত ও এদেশে মাংস- 

ভোজন নিশ্রয়োজন। মৎস্য সম্বন্ধে অধিকতর মতভেদ 'আছে। 

মত অপেক্ষাকৃত নির্দোষ ও স্থলভ, এবং পরিত্যাগ করিলে 

তৎপরিবর্তে তুল্য উপকারক খাদ্য পাওয়াও কঠিন। এতততিত্র 

মধন্তের ক্রীড়ার স্থল জলের ভিতর এবং জল হইতে তুলিলেই 

মত্ত মরিয়া যায়, সুতরাং মত্ন্ত মারিতে দৃশ্তঃ অধিক নিষ্ঠুর কার্য 

১102105৮১30, 11. ভ্রষ্টবং। 
২ 77218570166 20 8০০৫ 9. 759 র্ষ্টবয। 
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করিতে হয় না। এই জন্য মত্শ্তত্যাগের নিয়ম তত দৃঢ় কর! 
যায় নাই। পরস্ত কেবল থাগ্তাথান্ের বিচার করিলেই 
হইবে না, আহারের পরিমাণও অতিরিক্ত হওয়া অন্ুচিত। মন্ধু 

কহিয়াছেন__ 
“ক্মলাহীন্যললাঘ্তত্মলব্রন্মধ্্ানিলীজলল্ । 

তনু জীবলিঘ্বিভ' লজ্মান্ লল্ দহিশ্রিন্।।৮ ১ 

“অতিভোজন আরোগ্য, দীর্ঘায়ু, স্বর্গলাভ ও পুণ্যকার্যের 

বাধাজনক এবং লোকের নিকট নিন্দনীয়, অতএব তাহ! ত্যাগ 

করিবে ।” এই মন্ুুবাক্য কেবল ধর্মশাস্ত্রের উক্তি নহে, ইহ! 
চিকিৎসাশাস্ত্রেরেও অনুমোদ্দিত।২ অতএব আহার কেবল 

রসনাতৃপ্তির বা শরীরপুষ্টির নিমিত্ত নহে। শরীর ও মন 
উভয়ের উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত তাহ! শুচি, সাত্বিক, পুষ্টিকর, ও 

পরিমিত হওয়। উচিত, এই শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। 

গ্ল্লিচ্ছদ্ কেবল দেহাবরণের ও শীতাতপ হইতে 

দেহরক্ষার নিনিত্ত নহে, পরিচ্ছদের সহিত মনেরও বিলক্ষণ সংশ্ৰ 

আছে। পরিচ্ছদের মলিনত। ও অসংলগ্রতা পরিত্যাগ করিতে 

অভ্যাস ন। করিলে, ক্রমে অন্তান্ত কাধ্যেও পরিচ্ছন্নতা ও সংলগ্রতার 

প্রতি লক্ষ্য কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে পরিচ্ছদের শোভ!র প্রতি 
অতিরিক্ত দৃষ্টি থাকিলে ক্রমে বৃথাভিমান বদ্ধিত হইতে থাকে । 
পরিচ্ছদসন্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, সংলগ্রতা, ও সুরুচি শিখান আবন্তক। 

স্বগাস্ান্ম বলিলে সহজে মল্লক্রীড়াই বুঝায়, কিন্তু শারীরিক 
শিক্ষার নিমিত্ত তাহা যথেষ্ঠ নহে। তন্দারা বলবৃদ্ধি হুয় বটে, 

১ মনু, ২। ৫৭। 
২. 101, 16110775055 0০1 2 91100915116 দ্রষ্টব্য। 
৩ নীতা, ১৭৮ দ্রষ্টব্য। 
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& কিন্তু শরীর, বলিষ্ঠ হওয়! যেমন আবশ্তক, সর্বাংশে কার্ধ্যকুশল 

হওয়াও তেমনি আবশ্তক। অতএব হম্তসধগালনদ্বারা লিখন 

চিত্রকরণাদিশিক্ষা, ও পদসঞ্চালন দ্বারা বিন! পদস্থলনে দ্রুতগমন 

অভ্যাস কর! কর্তব্য । চক্ষকর্ণাদিও সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্তক, 

তাহা না৷ হইলে বিজ্ঞানান্ুশীলন ও জড়জগৎ পর্যবেক্ষণ করিবার 

সম্পূর্ণ শক্তি হয় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বুদ্ধির 

নানাধিক্য অনেক স্থলে দর্শন ও শ্রবণ শক্তির ন্যুনাধিক্য ভিন্ন 
আর কিছু নহে, এবং দৃষ্ট ও শ্রুতবিষয় যে দেখিবামাত্র ও 

শুনিবামাত্র সম্পূর্ণরূপে দেখিতে ও শুনিতে পায়, সেই তাহার মণ 

সত্বর বুঝিতে পারে। অতএব চক্ষুকে সত্বর দেখিতে ও কর্ণকে 

* সত্বর শুনিতে শিক্ষা দেওয়] কর্তব্য । কি প্রকারে সেই শিক্ষা 

_ দেওয়া যাইবে তাহা স্থির কর! সহজ নহে, এবং কোন শিক্ষাই 

ফলবতী হইবে কি না এ সন্দেহও উঠিতে পারে। কিন্তু এ কথা 

বলা যায় যে শিক্ষার্থী সত্বর দেখিতে ও সত্বর শুনিতে মনোযোগের 

সহিত বার বার চেষ্টা করিলে, অভ্যাসঘারা কিঞ্চিৎ সিদ্ধিলাভ 

করিতে পারে । এরূপ অভ্যাসের সুফল অনেক স্থলে দেখিতে 

পাওয়া যায়। দর্শন ও শ্রবণশক্তির যে তারতম্যের কথা এথানে 

বলা যাইতেছে তাহ স্থল তারতম্যের কথা নহে, সুক্ষ তারতম্যের 

কথা। তাহার পরীক্ষা নানারূপে হইতে পারে। . যথা, 
পরীক্ষার্থী দর্শকের সম্মুখে কোন বিশেষ বর্ণে রঞ্জিত এক্ খণ্ড 
তাস একথানি তক্তার লাগাইয়া রাখিয়া, মধ্যে বৈদ্যুতচুম্বকে 
আকুষ্ট ক্ষুত্রছিদ্রবিশিষ্ট লৌহফলক ব্যবধান রাখিয়া, চুম্বকের 
বৈছ্যাতিকতারসংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলে, লৌহফলক তংহ্গণাং 

96 পড্ির যাইবে, এবং পড়িতে পড়িতে যতক্ষণ তাহার ছিদ্র 

_ তাসটুকরার সম্মুখে থাকিবে ততক্ষণ মাত্র সেই টুকরাটি দর্শক 
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দেখিতে পাইবে। সেই অত্যক্পক্ষণের পরিমাণ কত তাহ 

ফলকের নিয়গতির পরিমাণ ও ছিদ্রের আয়তনের পরিমাণ 

হইতে গণনাদ্বারা স্থির করা যাইতে পারে, এবং ছিদ্রের 

আয়তনের হাসবৃদ্ধি ঘ্বার। সেই ক্ষণকালের পরিমাণেরও হাসবৃদ্ধি 

ইচ্ছামত কর! যাইতে পারে। এই রূপে দেখা গিয়াছে সেই 

কাল "০০৫ সেকেণ্ডেরও নুন হইলে কোন দর্শকই সেই রংকরা 
তাসটুকরা দেখিতে পায় না। ১ শ্রবণ সম্বন্ধে পরীক্ষা! আরও 

সহজ। একটি ঘটিকা যন্ত্রের নিকট হইতে পরীক্ষার্থী শ্রোতাকে 

ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে বলুন, এবং দেখুন কতদূর পধ্যস্ত গিয়াও 

তিনি ঘড়ির টিক্ টিক শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পান ও ঠিক গণিতে 

পারেন। সেই দূরত্বের পরিমাণ তাহার শ্রবণশক্তির তীক্ষতার 

পরিচায়ক । 

ব্যায়াম সম্বন্ধে ইহাও মনে রাখা কর্তব্য যে তাহা নিয়মিত 

অথচ স্বেচ্ছামত, এবং স্বাস্থ্যকর অথচ অন্ত্দিকেও কাধ্যকর হয়। 

ব্যায়ামে নিয়মের অধিক বীধারবাধি থাকিলে তাহা কষ্টকর ও 

অনিষ্টকর হুইন্ন। পড়ে । আর স্বাস্থ্যের নিমিত্ত নিয়মিত ব্যায়াম- 

কালে দ্রত চলিতে পারিবে, কিন্তু কাধ্যার্থে প্রয়োজনকালে 

দুপা চলিতে পারিবে না, এরূপ ব্যায়ামশিক্ষার কোন 

ফল নাই। 

ন্নিভ্রা ও ল্বিশ্রান্ম নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তবে তাহার 
পরিমাণ সকলের পক্ষে ও সকল সময়ে সমান হওয়া আবশ্তক 

নহে। অল্পবয়সে অধিক নিদ্রার প্রয়োজন । বালকের। সহজেই 

নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং অনেকক্ষণ নিদ্রা যায়। পরীক্ষা 

বারা জান! গিয়াছে, অনিদ্রার ফল দেহ ও মন উভয়ের পক্ষেই 

১.0 50110009155 ্ভঞ 55501)01959) 0158. ৬] ভষ্টব্য। 
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অতি অনিষ্টকর। ১ একথা শিক্ষার্থাদিগকে ভাল করিয়া 
বুঝাইয়! দেওয়া উচিত। 

অনেক ছাত্র পরীক্ষার সময় নিকট হইলে পাঠাভ্যাসের 
নিমিত্ত অধিক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়। থাকে। তাহার! বুঝে না 

যে তন্দার৷ পাঠাভ্যাসের প্রকৃত স্থবিধ। হয় না অধিক রাত্রি 

জাগরণে কেবল শরীর অন্থস্থ হয় এমত নহে, তাহাতে মনেরও 

অন্স্থতা জন্মে এবং কোন বিষয় বুঝিবার ও স্মরণ রাখিবার 

শক্তির হাস হয়। সুতরাং অধিক রাত্রি জাগিয়। পাঠ করিলে 

অধিক কার্য না হুইয়৷ বরং তাহার বিপরীত ফল হয়। কিন্ত 

কেবল ছাত্রদিগের দোষ দেওয়৷ উচিত নহে, ধাহাদের উপর 

পরীক্ষার নিয়ম সংস্থাপনের ও পাঠাঅবধারণের ভার, তাহাদের ও 

দেখা কর্তব্য যে, ছাত্রদিগের উপর অপরিমিত ভার 

চাপান না হয়। 

নিদ্রার স্তায় বিশ্রামেরও প্রয়োজন, কারণ বিশ্রাম না 

কৰিলে শ্রাস্ত হইতে হয়, এবং অল্প সময়ে অধিক কার্য্য করিতে 

পারা যায় না, তবে বিশ্রামের অর্থ আলম্ত নহে। আলন্তে 

কোন উপকার হয় না, এবং সত্যই “লস্কি জম্বিন্ ত্থনমি জাত 

নিঘন্যজন্মীজন্” ৎ, প্ক্ষণমাত্রও কেহ একেবারে নিষফর্া হইয়া 

থাকিতে পারে না।” নিয়মিতরূপে কার্যকর, এবং এক 

প্রকার কার্ধ্য অনেকক্ষণ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ব. ভিন্ন 
কার্যে প্রবৃত্ত হওয়াই, শ্রাস্তি পরিহারের প্ররুত উপায়। ও 

অনেকে মনে করিতে পারেন জ্ঞান লাভের জন্ত এত শারীরিক 

১ 81575 0৬ [12990611955 551561১% 0১, 6০--7০ভ্ত্রষ্টব্য। 
২ গীত।৩।৫। 
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নির়মপালনের প্রয়োজন নাই, বুদ্ধি থাকিলেই যতক্ষণ শরীর 

নিতান্ত অসুস্থ না হয় ততক্ষণ জ্ঞানলাভের কোন বাধা হয় না। 

কিন্ত এরূপ মনে করা ভুল। অসাধারণ বুদ্ধিমান ও মেধাবীর 

পক্ষে, শরীরের অবস্থা ভাল না থাকিলেও জ্ঞানার্জনের অধিক 

বিদ্ধ না হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা 

ঘটে না, এবং আহারও ব্যায়াম, নিদ্রা ও বিশ্রাম, যথানিয়মে 

চলিলেই শরীর ও মনের অবস্থ। জ্ঞানার্জনের উপযোগী হয়। 

সজ্কেপে বলিতে গেলে, ব্রহ্মচধ্যপালন ও আহারনিদ্রায় সংযমই 

শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রশন্ত নিয়ম । 

সহজ অবস্থার অনেক শারীরিক নিয়মলজ্ঘন সহা হয়, এবং 

অনেক সহজকাধ্য বিনা শারীরিক শিক্ষার একপ্রকার চলে, 

কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক নিয়মপালন ও শারীরিক শিক্ষা 

অনাবশ্তক বলা যায় না। নিয়মিত আহার ব্যায়াম ও বিশ্রাম 

দ্বার অনেক ছূর্বল দেহ সবল হয়। হস্ত ও চক্ষুর স্ুশিক্ষাদ্ধার। 

লোকে চিত্রকরণে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে 

শিক্ষা না করিলে চিত্র কর! দূরে থাকুক, একটি দীর্ঘ সরল রেখা ও 

টানিতে পারা যায় না। 

মন যেমন শরীর" অপেক্ষা সুক্ষ পদার্থ, স্নানক্লিক্ 
স্পিক্ষী ও সেইরূপ শারীরিক শিক্ষা অপেক্ষা কঠিন বিষয় । 

এস্থলে মানসিক শিক্ষা! বিদ্যাশিক্ষা বলিলে বাহ! বুঝার সে 

অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন বিস্যাশিক্ষা জগতের ভিন্ন 

ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ বুঝায়, কিন্তু মানসিক শিক্ষা তদতিরিক্ত 

আরও কিঞ্চিৎ বুঝায়, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ এবং জ্ঞানলাভের শক্তি- 

বর্ধন এই ছুইটিই বুঝায়। উপরিউক্ত বিশেষ বিশেষ বিদ্ধ! 

শিথিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্তই মানসিক শিক্ষা! লাভ হয়__ 
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বথা, দর্শন বা গণিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ হইতে 

থাকে, ইতিহাম শিখিতে গেলে অভ্যাসঘ্বার! স্থৃতিশক্তির বৃদ্ধি 

হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
মানসিক শিক্ষার প্রতি পৃথক দৃষ্টি রাখ! আবশ্তক, কেননা 

বিগ্ভাশিক্ষা বদি অনেক সময়েই মানসিকশক্তি বৃদ্ধি করে, কখন 

কখন আবার তাহ! তদ্বিপরীত ফলও উৎপন্ন করে। নিরবচ্ছিন্ন 

এক বিদ্ধা আলোচন৷ দ্বারা যদিও সেই বিস্তার পারদর্শিতা লাভ 

হইতে পারে, কিন্ত মনের সাধারণ শক্তির তন্বার! বুদ্ধি না হইয়! 

বরং হ্রাস হইয়া যায়, এবং এইরূপে পগ্ডিতমুর্খ বলিয়৷ যে এক 
শ্রেণীর বিচিত্র লোক আছে তাহার স্যষ্টি হয়। বিদ্যাশিক্ষা 

করিয়াও ষদি মানসিক শিক্ষার অভাবে লোকে এইরূপ পরিহাস- 

ভাজন হইতে পারে, তবে সেই অত্যাবস্তাক মানসিক শিক্ষা! কি, 

এবং কিরূপে তাহ! লাভ করা যায় ?__-উৎস্ুক হইয়া সকলেই এই 

প্রশ্ন করিবেন। পুর্বেই বল! হইয়াছে মানসিক শিক্ষা কেবল 
বিষয়বিশেষের জ্ঞানলাভ নহে, সকল বিষয়েরই জ্ঞানলাভের 

শক্তিবর্ধন ইহার মূল লক্ষণ। সেই শক্কিবদ্ধনের উপায় নান 

বিষয়ের যথাসম্ভব শিক্ষা, এবং সকল বিষয়েই বথাসাধ্য আয়ত্ত 

করিবার অভ্যাস। সকল বিষয় সকলেরু সম্যকৃন্ূপে আয়ত্ত 

হইতে পারে না, কিন্তু সকল বিষয়েরই সহজ কথা কিয়ৎপরিমাণে 

আয়ত্ত করার শক্তি সকল প্ররৃতিস্থ ব্যক্তিরই থাক! উচিত, এবং 

একটু যত্ব করিলেই সে শক্তি লাভ করা বায়। বিছ্যয অপেক্ষ! 

বুদ্ধি ড়। বিগ্া কম থাকিলেও লোকের চলে, কিন্তু বুদ্ধি কম 

থাকিলে চল! ভার। প্ররুত মানসিক শিক্ষা না হইলে জ্ঞানলাভ 

সহজে হয় না। 

শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা অপেক্ষা নৈতিক্কস্পিক্ষ! 

১৩৫ 
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অধিকতর প্রয়োজনীয়। শরীর সবল ও বুদ্ধি তীক্ষু হইলেও, 

যাহার নীতি কলুষিত সে নিজের এবং অপর সাধারণের অমঙ্গলের 
কারণ হয়। চাণক্য যথার্থই বলিয়াছেন-_. 

“ভু ল: অহিস্কত্ন্যী বিত্যঘাত্বত,নীদিত্ত: | 
লষ্মিলা নূমিল: ও: জিলবী ল লমন্তহ্: ॥” 

পুর্ন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য। সর্পের মন্তকে মণি থাকিলে 
কি সে ভয়ঙ্কর নহে?” নৈতিক শিক্ষা যেমন অতি প্রয়োজনীয়, 
তেমনই অতি কঠিন। সুনীতি কাহাকে বলে এবং হূর্নীতি 

কাহাকে বলে তাহা স্থির করা প্রায়ই সহজ। কিন্তু তাহা 

হইলেও যে নৈতিক শিক্ষা এত কঠিন, তাহার কারণ এই যে, 

নৈতিক শিক্ষা লাভ, কি সুনীতি কি ছর্নীতি ইহ! জানিলেই সম্পন্ন 

হয় না। কাধ্যতঃ যাহা স্থুনীতি তাহ! আচরণ করা, ও যাহ! 

দুর্নীতি তাহা পরিহার করাই নৈতিক শিক্ষা লাভের লক্ষণ, এবং 
সেইরূপ কার্য করিতে পার বহু যত্ব ও অভ্যাসের ফল। ফলতঃ 

নৈতিক শিক্ষা কেবল জ্ঞানবিষয়ক নহে, ইহা প্রধানতঃ কর্ম্ম- 

বিষয়ক । তবে নৈতিক শিক্ষা জ্ঞান লাভের নিমিত্ত অতি 

প্রয়োজনীয় । যদিও ছুর্জন বিগ্যালস্কৃত হইতে পারে, কিন্তু দুর্জনের 

প্রত জ্ঞানলাভ প্রায়ই ঘটে না। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞান- 

লাভের নিমিত্ত যে সকল ষদ্ব ও অভ্যাস আবশ্তক, তহুপযোগী মনের 

শাস্তভাব দুর্নীত ব্যক্কিদ্িগের থাকে না। তাহার! তীক্ষবুদ্ধি 

হইতে পারে, কিন্তু ধীরবুদ্ধি হয় না । তাহার! সুক্ধ কথা ধরিতে 
পারে, কিন্তু কোন বিষয়ের স্থল ও প্রক্কৃত অর্থ বুঝিতে পারে না। 

তাহার! কুতর্ক করিয়! কুটিল পথে যাইতে পারে, কিন্তু স্ুযুক্তি- 

দ্বারা সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতে পারে না। যেখানে কোন 

দোষ নাই, সেখানে তাহার! দোষ দেখে, যেখানে প্রকৃত দোষ 
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. আছে, তাহাদের বক্রদৃষ্টি তাহ! দেখিতে পায় না। বোধ হয় 

এই জন্তই আর্ধ্যঞ্চষিরা যাহাকে তাহাকে উপদেশ দিতেন না। 

শাস্ত, খাভু, এবং দস্তবঞ্জিত না হইলে কাহাকেও শিব্য করিতেন 
না, অর্থাৎ শিষ্য আগে নৈতিক শিক্ষ' প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে 

জ্ঞানশিক্ষা। দিতেন না আরও একটি কথ আছে। তরর্নাত 

ব্যক্তির জড়জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে তন্বারা সংসারে 

অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। স্ৃতরাং নৈতিক শিক্ষা সর্বাগ্রে 

আবশ্তক। 

নৈতিক শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক কষ্ট বৃদ্ধি হয় এবং 

নীতিশিক্ষা৷ দ্বারা' আমাদের অনেক কষ্টের লাঘব হইতে পারে । 

সত্য বটে নীতিশিক্ষা! দ্বার! দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু, নিবারিত 

হয় ন!, কারণ তন্দ্রা গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগি দ্রব্য বা রোগোপ- 

শমের ওষধ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা জন্মে না । কিন্তু নীতিশিক্ষা 

যে আলম্ত অপব্যয়াদি সম্ভৃত দারিদ্র্য এবং অতিভোজন ইন্দ্িয়- 
পরতুন্ত্রতাদদি জনিত রোগ নিবারণের উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সুনীতিসম্পন্ন ব্যক্তি যথাসাধ্য যত্ব করিয়া দারিদ্র্য ও রোগ নিবারণে 

সতত তৎপর থাকেন। আবার দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু, 

দৈবহুর্থটনাদি যেখানে অনিবাধ্য, সেখানে তজ্জনিত ছুঃখভার 

সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিবার ক্ষমতা নীতিশ্রিক্ষা! বিন! আর 
কিছুতেই জন্মে না, এবং সেই ক্ষমত। এই স্থখছুঃখময় সংসারে বড় 

অল্লমূল্যবান্ সম্পদ নহে । | 
এতত্ব্তীত একটু ভাবিয়া! দেখিলে বুকিতে পার! যায় দৈব- 

ছুর্বিপাকাদি আমাদের যত ছুঃখের মূল, আমাদের ছূর্নীতি তদপেক্ষা 
অল্প দুঃখের মূল নহে। প্রথমতঃ আমাদের নিজের ছুর্নীতিতে 
নিজের অশেষ ভ্বঃখ ঘটে॥ অতিভোজনারদদি অসংঘত ইন্্রিয়- 

১৩৭ 
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সেবার জন্য আমাদিগকে নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে 

ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হুইতে হয়। ছুরাকাজ্ষা, অতি- 

লোভ, ঈর্ষা, স্বেষাদি ছুত্প্রবৃত্তি হইতে আমরা নিরন্তর তীব্র 

মনোবেদনা! সহ করি। দ্বিতীয়তঃ পরের ছুর্নীতির অন্ত, অপমান, 
বঞ্চনা, চৌর্ধ্যাদিদ্বার৷ অর্থনাশ, শক্রহস্তে আঘাত ও অপমৃত্যু 
প্রভৃতি নান! প্রকার গুরুতর ক্রেশ ভোগ করি। রাগ্রবিপ্রব, 

যুদ্ধ, ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্ত অমঙ্গলও মনুষ্বের ছুর্নাতির 

ফল। অতএব ইন্দ্িয়সংযম ও দুশ্প্রবৃত্তিদমন শিক্ষ; না করিলে, 

কেবল বিজ্ঞানশিক্ষা দ্বারা ভোগের দ্রব্য ও রোগের ওষধ প্রচুর 

পরিমাণে প্রস্তত করিতে পারিলেও মনুষ্য কখনই স্থখী হইতে 

পারে না। 

উপরে ব্ছ্ার যে শ্রেণীবিভাগ কর! হইয়াছে তন্মধ্যে 

আক্সন্বিতভান্ন বা অন্তর্জগৎ বিষয়ক বিগ্ভারই প্রথমে 
উল্লেখ কর! হইয়াছে, কিন্তু তাহার সম্যক্ শিক্ষা সর্বাগ্রে সম্ভাব্য 

নহে। দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার আত্মজ্ঞান বহির্জগতের জ্ঞানলাভের 

সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিকাশ পায়, এবং তাহার বিকাশ প্রাপ্তির নিমিত্ত 

নানাবিধ কন্মানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন হয়। এই জন্ই আমাদিগের 

শাস্ত্রে কর্মকাণ্ডের পর জ্ঞান কাণ্ডে অধিকার অবধারিত হুইয়াছে। 

এবং এই কারণেই বোধ হয় গ্রীক দার্শনিক আরিষটল ও 

তাহার শিষ্যদিগের নিকট আত্মবিজ্ঞান *উত্তরবিজ্ঞান” ১ নামে 

অভিহিত হয়। ন্াকাদি দর্শন শান্ত্র ও মনোবিজ্ঞান যে আত্ম- 

বিজ্ঞানের অংশ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে গণিত আত্ম 

বিজ্ঞানের অন্তর্গত কি না একথা লইয়! মতভেদ হইতে পারে। 

কিন্ত গণিত কাল ও স্থান মূলক বিদ্ধা, এবং কাল ও স্থান 

১ 145252055 শব্দের এই মৌলিক অর্থ। 
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অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়ের বিষয় হইলেও শুদ্ধগণিতের সমস্ত 

তত্বই অস্তর্জগতের নির্ব্বিকল্প নিয়মের বিষয়ীভূত । অতএব গণিতকে 

আত্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত বল! নিতান্ত অসঙ্গত হইতে পারে ন1। 

গ্পর্পিভ অতি বিচিত্র বিদ্ঞা। ইহাতে কএকটি মাত্র 
সাম্ান্ত সরল স্বতঃসিদ্ধ তত্ব অবলম্বনে অসংখ্য অত্যাশ্্যয জটিল 

'ুজ্ঞের তত্ব নির্ণাত হইয়াছে ও হইতেছে । সেই তত্বান্ুশীলন 
অসীম আনন্দের উৎস, এৰং সেই তত্বনিচয় বিজ্ঞান আলোচনার 

ও সংসারের অন্ঠান্ত অনেক কার্যেরই অশেষ প্রকার উপযোগী । 

না বুঝিয়াই লোকে গণিতচচ্চা নীরস বা নিশ্্রয়োজন মনে করে। 

শিক্ষকের তাড়না বা শিক্ষা! প্রণালীর বিড়ম্বনা এই ধারণার 

মূল। একটু যত্ব করিয়া যথানিয়মে শিখিতে আরম্ভ করিলে 

সকলেই কিঞ্চিৎ গণিত শিক্ষা করিতে পারে । সকলে যে এ 
বিদ্ভা় বা অন্য কোন বিস্তায় সমান পারদশিতালাভ করিতে 

পারে এ কথা বল! ধায় না। কিন্তু গণিত চচ্চার আনন্কান্থুভব 

যে সকলেই করিতে পারে, ও গণিতের কিঞ্চিৎ তত্ব সকলেই 
শিথিতে পরে, এবং সকলেরই শিক্ষা করা আবশ্তক, এ বিষে 

সন্দেহের প্রকৃত কারণ নাই। 

সন্নোন্বিতভ্তান্ন অন্তর্জগৎ বিষয়ক বিছা, কিন্তু কেবল 

অস্তর্দহি দ্বার তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় তত্ব নির্ণয় হয় না। 
আমাদের দেহের সহিত মনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এবং. দেহের 
অবস্থার উপর মনের অবস্থ। যেরূপ নির্ভর করে, তাহাতে মনন্তত্ব 

দ্বেহতত্বের সঙ্গে একত্র অনুশীপনীয়, এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে এক্ষণে 

তাহাই হইতেছে ১'। এই গণালীতে মনোবিজ্ঞানের চর্চ 

১5০11000155 িভজ্/ 75501010985 এবং ৬০10 ও 1,800 প্রভৃতির 

্রস্থ দ্রষ্টব্য । 

১৩৪৯ 

গণিত । 

মনোবিজ্ঞান 
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চলিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবন!। অনেকস্থলে মনের 

বিকার ও দৌর্ববল্য মস্তিফ স্নায়ু প্রভৃতি দেহাংশের বিকার ও 

দৌর্বল্যসম্ভৃূত, এবং কোন্ স্থলে তাহ! ঘটিয়াছে জানিতে পারিলে, 
শারীরিক চিকিংস! দ্বার মানসিক বিকার ও দৌর্বল্য উপশমের 

বিশেষ সহায়ত। হইবার সম্ভাবনা । ইহার একটি সামান্ত দৃষ্টাস্ত 
দেওয়া যাইতে পারে। যদি দেখা যায় কোন বালক পাঠ মনে 

রাখিতে পারে না, তাহ। হইলে অনুসন্ধান কর! উচিত, সে অমনো- 

যোগী বলিয়! প্ররূপ ঘটিতেছে, কি যথাসাধ্য মনোযোগ দিয়াও 

সে কৃতকাধ্য হইতেছে না! । প্রথমোক্ত স্থলে যাহাতে সে পাঠে 

অধিক মনোযোগ দেয় সেই উপায় অবলম্বনীয়। দ্বিতীয়োক্ত 

স্থলে সম্ভবতঃ তাহার মস্তিফের বিকার ব! দৌর্ধল্য তাহার পাঠ 

বিস্তৃত হওয়ার কারণ, এবং তন্নিবারণার্থ যথাযোগ্য শারীরিক 

চিকিৎস! ও পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা আবশ্তক। 

দর্শনশাস্ত্র কেহ কেহ নিষ্ষল মনে করেন। কিন্তু আমি কে, 

কোথা হইতে আফমিলাম ? জগৎ কি, কেনই বা হইল? এবং 

আমাদের ও জগতের পরিণাম কি 1?__-এই সকল প্রশ্রের উত্তর 

আষাদের জ্ঞানের সীমার বাহিরে হইলেও, প্রশ্ন করিতে আমর 

ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। এই সকল প্রশ্নের উত্তর কত দূর 

পাওয়া ধাইতে পারে, এবং কোথায় গিয়! আমাদের নিবৃত্ত হইতে 

হইবে, অস্ততঃ এ পর্যাস্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিতও নহে। 

স্ৃতরাং দর্শনের চর্চা অবশ্তই চলিবে। 

বহির্্জগৎ জড় ও জীব লইয়া । সুতনজ্কভন্বিতত্তান্ম অর্থাৎ 
স্থল জড়ের গতি ও স্থিতি বিষয়ক বিদ্ধা গণিতের সাহায্যে আমাদের 

সৌরজগতের অনেক অদ্ভুত তত্বনির্ণর করিয়াছে । নিউটনের মাধ্যা- 
কর্ষণ আবিষ্কার ও আভাম্সের নেপ্চুন আবিষ্কার এই বিস্তার 
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ফল। আর এই ক্ষুদ্র সৌরজগৎ ছাড়াইয়! সমস্ত ব্রন্মাণ্ডের তারকা 

ও নীহারিকাপুঞ্জের গতিনিরূ্পণের উপায় উদ্ভাবন উদ্দেশে: এই 

বিছ্যা উদ্যত । 

স্ত্্ষ জড়বিতভ্রান্ন অর্থাৎ তাপ, আলোক, ও বিছ্াতের 

ক্রিয়ানির্ণায়ক বিদ্যা, একদিকে সংসারের অনেক সামান্ঠ কার্য্যের 

স্থবিধ! ও সামান্ত বিষয়ে আমাদের অভাব মোচন করিয়৷ দিতেছে, 

অন্তদ্দিকে জড় পদার্থ কি, তাপ বিহ্যৎ আদি শক্তি মূলে এক কি 

বিভিন্ন, ইত্যাদি দুক্রেয় তত্বের অনুসন্ধানদ্বার আমাদের জ্ঞান- 

পিপাসা তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত বত্ববান্ হইতেছে । 

ভঈঞ্খলুতন্তান্ম জীবনীশত্তি কি, জীবের উৎপত্তি বৃদ্ধি 
ও মৃত্যু কি নিয়মের অধীন, ইত্যাদি নিগৃঢ় তত্বের অনুসন্ধান 

করিতেছে । সেই অনুসন্ধানদ্বারা রোগার্দি অনিষ্ট হইতে দেহ 

রক্ষার উপায় উদ্ভাবন, ও উদ্ভিদ পদার্থের উন্নতিসাধনপুর্ববক 
প্রচুর পরিমাণে খাছ দ্রব্য উৎপাদন হইতেছে। 

জীববিজ্ঞান একটি অদ্ভূত তত্বসংস্থাপনের নিমিত্ত প্রয়াস 
পাইতেছে। সে তত্বটি এই-_নিম্নতম এক শ্রেণীর জীব হইতে 

অবস্থাভেদে তাহার নানারূপ পরিবর্তনদ্বার৷ ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চতর 

নানাজাতীয় জীবের স্্টি হুইয়াছে। সেই তত্বানুযায়ি মতকে 
ক্রমবিকাশ বা বিবর্তবাদদ বল! যায়। এই মত নান! প্রকারে 

সপ্রমাণকরণার্থ জীবতত্ববিদু পণ্ডিতের চেষ্টা করিততছেন। 

এবং অন্তান্ত প্রমাণের মধ্যে, মনুব্যের জণদেহের আরম্ভ হইতে 

পুর্ণাবস্থাপ্রাপ্তি পর্য্স্ত জরায়ুতে ক্রমান্বয়ে আকারের যে সকল 

পরিবর্তন হয় তাহ! প্রমাণন্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। জরাযুস্থ 
মানবদেহের সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন আকারের সহিত নিম্ন শ্রেণীর 

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের দেহের আকারের আশ্চধ্য সাদৃষ্ত 

৯৪১ 

জীববিজ্ঞান। 



৯৪৭ ভন্তান ও কণ্ম। [ ১ম ভাগ 

আছে। সেই সাদৃশ্য দৃষ্টে জীববিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে চাছে যে, জাতিগত রূপপরিবর্তন ও ভ্রণাবস্থায় ব্যক্তিগত 
রূপপরিবর্তন একই নিয়মাধীন, অর্থাৎ যে প্রকার পরিবর্তন 

দ্বারা জরাযুমধ্যে প্রথম অপুর্ণাবস্থার আকার হইতে শেষ 
পূর্ণাবস্থারমানৰ আকার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পরিবর্তন দ্বার! 

জগতে নিয়জাতীয় জীব হইতে মানবজাতির উৎপত্তি 

হইয়াছে। ১ 

কেহ কেহ বলিতে পারেন পৌরাণিক দশাবতারতত্ব জীব- 

বিজ্ঞানের এ কথার পোষকতা করে । কারণ, প্রথম ছয় অবতার, 

মত্গ্ত কৃন্দ বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম, এবং ইহার ক্রমের 

প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, নিম্ন হইতে উচ্চ, উচ্চ হইতে 
উচ্চতর জীবে পরিণতি--ষথা জলচর ও হম্তপদাদিবিহীন মত্স্ত 

হইতে উভচর ও 'এক প্রকার হস্তপদযুক্ত কুর্ন এবং উভচর 
কুম্ম হইতে স্থলচর চতুষ্পদ বরাহ, আবার বরাহ হইতে অর্ধনর 

অদ্ধপণ্ড নৃসিংহ, ও তাহা হইতে বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্রনর, এবং 

অবশেষে পুর্ণনরদেহধারী পরশুরাম। তবে এই সকল কথা 

কেবল স্থবুদ্ধিকল্পনামাত্র, কি প্রকৃত তত্বমূলক, এসম্ন্ধে প্রচুর 

সন্দেহ থাকিতে পারে। যাহ! হউক জরামুস্থ নরদেহের ক্রমশঃ 

পরিবন্তিত রূপ এবং নিম্শ্রেণীস্থ জীবদেহ হইতে উচ্চশ্রেণীস্থ 

জীবদেছের ক্রমশঃ আকারভেদ, এই উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য 
সাদৃশ্ত আছে, এবং তাহ। বিশেষ অন্ুশীলনযোগ্য । 

জীববিজ্ঞানে আর একটি বিচিত্র আবিফার এই যে, জীব 
জগতের অনেক হিতকর ও অহিতকর কার্ধ্য কীটাণুপুঞ্জবার৷ সম্পন্ন 

হয়- বথ! উদ্ভিদের বৃদ্ধিনিমিত্ত সার প্রস্তত করা, জন্তর আহার- 
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পরিপাকে সাহাষ্য কর! প্রভৃতি হিতকর কাধ্য, এবং যক্ষা 

বিস্চিকা, প্রভৃতি উৎকট রোগোৎপাদনাদি অহিতকর কা্য। 

কীটাণুতত্ব জীববিজ্ঞানের একটি প্রধান বিভাগ, এবং তাহার 

অনুশীলন দ্বার! কাঁটাণুকৃত হিতকর কার্য্যের বৃদ্ধি ও অহিতকর 

কার্যের হাস হইতে পারে । 

বল! বাহুল্য, জীববিজ্ঞানের একটি বিভাগ, অর্থাৎ চিকিৎস৷ 

শান্্, অতি প্রয়োজনীয় বিছা, এবং ননুষ্যুমাত্রেরই তাহার কিঞ্চিৎ 

জান! আবম্তক । 

নৈতিন্ অর্থাৎ জীবের সঙ্ঞানকা্যবিষয়ক বিজ্ঞানের 
বিভাগ মধ্যে সর্বাগ্রে ভাষা সাহিত্য ও শিল্প বিজ্ঞানের উল্লেখ 

কর! হইয়ছে। বস্ততঃ ভ্ডাজ্মা সজ্ঞানজীবের একটি অদ্ভূত 

স্থট্টি, এবং যদিও ভাষা বিন! চিস্ত। চলিতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, মতামত আছে, এবং পুনরালোচন। 

নিশ্রয়োজন, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিনা 

ভাষায় দর্শন বিজ্ঞানের চর্চা ও জ্ঞানের প্রচার অতি হুরূহ হইত। 

ভাষার স্থষ্টি কিরপে হইল এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। 

এ সম্বন্ধে মনীষিগণ নান। মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষার 

উন্নতি অবনতি কি নিয়মের অধীন ও নূতন ভাষ! শিক্ষা কিরূপে 

সহজে হইতে পারে, এসম্বন্বে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু 

এই ছুইটি বিষয়ের অনুশীলন সর্বদাই চলিতেছে, এবং কর্মক্ষেত্রে 
অতি আবন্যক। 

মন্ুষ্যের শ্বভাবসিদ্ধ সৌনারধ্যান্ুরাগ সুন্দর ভাৰকে সুন্দর 

ভাষায় ও সুন্দর চিত্রা্িঘ্ধার৷ ব্যক্ত করিতে গিয়া সাহিত্যের ও 

শিল্পের স্থষ্টি করিয়াছে। শনাহিত্তয ও স্পিল্প হইতে আমর 
অনেক জ্ঞানলাভ করি, এবং অনেক সংকর্দে প্রণোদিত হুই। 

১৪৮ 

নৈতিক 
বিজ্ঞান-তাবা। 

সাহিত্য ও 
শিল্প । 
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আবার সেই সাহিত্য ও শিল্প কুরুচিরচিত হুইলে তন্থারা আমরা 
অনেক সময়ে কুপথে ও কুকর্ম নীত হইতে পারি। 

ইত্তিহাসন মন্থম্বের সম্ঞান কার্য্যের বিবরণ। কোন্ 
জাতি কবে কোথায় কি করিয়াছে কেবল তাহার তালিকা! 

রাখা ইতিহাসের উদ্দেশ্ত নহে। সেই সকল কার্ধোর কারণ 

কি, ও তাহাদের ফলই বা! কি, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির অত্যুরথান, 

উন্নতি, ও অবনতি কি নিয়মে ঘটিয়াছে, মনুধ্জাতিই বা কি 

নিয়মে কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছে, এই সকল তত্বনির্ণয 

ইতিহাসের উদ্দোস্তয। 
মনুষ্য একাকী থাকিতে পারে না, সমাজবদ্ধ হইয়৷ থাকে। 

সমাজ, জাতি অপেক্ষা! ছোট, পরিবার অপেক্ষা বড়। অনেক 

গুণি ব্যক্তি লইয়া একটি পরিবার, অনেকগুলি পরিবার লইয়া 

একটি সমাজ, এবং অনেকগুলি সমাজ লইয়৷ একটি জাতি, 

গঠিত হয়। পারিবারিক বন্ধনের মূল বিবাহ, জাতীয় বন্ধনের 

মূল একভাষা, একধর্ম্, এক রাজার অধীনতা, বা এই তিনের 

মধ্যে অন্ততঃ এক । সামাজিক বন্ধনের মুল সমাজবদ্ধ ব্যক্তি- 

দিগের ইচ্ছ।। তবে যেমন কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ শ্বেচ্ছাধীন 

নহে, সকলেই রাজ! বা রাজশক্তির সংস্কাপিত নিয়মের অধীন, 

সমাজও সেইরূপ নিরমাধীন। সমাজবন্ধন আবদ্বব্ক্তিদিগের 

স্েচ্ছাসস্ভৃত, পরেচ্ছাপরতন্ত্র নহে, এই জন্তই সমাজ এত 

সমাদৃত এবং এত হিতকর। সমাজের শাসন একপ্রকার আত্ম- 
শাসন বলিলে বলা যায়। তাহা কঠোর নহে, এবং তন্বার। 

লোক অনেক অন্যায় কার্য হইতে নিবারিত হয়। কেহ কেহ 

এই মন্দ না বুঝিয়! সমাজের অবমাননা করেন, এবং আইন 

আদালতের শান ভিন্ন অন্ত শাসন মানিতে চাহেন ন|। তাহার 
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অতিশয় ভ্রান্ত । বলহ্মাজন্পীতি অতি বিচিত্র বিষয়। 
সমাজ যখন সমাজবন্ধ ব্যক্তিগণের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন 

কোন সমাজবিশেষের নীতি অবস্তই সেই সমাজের ব্যক্তিগণের 

বা তাহাদের অধিকাংশের ব্যক্ত বা অব্যক্ত ইচ্ছার অনুমোদিত। 

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, সেই ইচ্ছার মূল কোথায়? তদত্তরে 

বল! যাইতে পারে, লোকের ইচ্ছার মুল তাহাদের পূর্ব সংস্কার, 

শিক্ষা, ও বর্তমান প্রয়োজন। একটু ভাবয় দেখিলেই 

বুঝ যায়, আমাদের ইচ্ছাও আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহা 

কাঁধ্যকারণসন্বন্ধীয় নিয়মের অধীন, এবং পুর্বে ষে কএকটী 
মূলের বা কারণের উল্লেখ কর! হইয়াছে, আমাদের ইচ্ছা তাহা 

হইতেই উৎপন্ন । সমাজনীতির অন্ুণীলন ও সংশোধন করিতে 

গেলে সেই নীতির মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। তাহা 
না! রাখিলে সেই অনুশীলন ও সংশোধনের চেষ্ট! ফলপ্রদ হইতে 

পারে না। 

অশ্ন্সীত্ি আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিস্তা। 

কেহ কেহ বলেন ইহ! নিকৃষ্ট বিচ্যা, কিন্ত সে কথা ঠিক নহে। 

কোন বিদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞান নিকৃষ্ট হইতে পারেনা । তবে 

অর্থনীতির ভ্রান্ত অনুশীলন ও অর্থের একান্ত অনুসরণ নিকুষ্ট 

হইতে পারে। এস্থলে অর্থ শব্দ কেবল টাকাকড়ি বুঝাইতেছে ন, 

মূল্যবান্ বস্তমাত্র বুঝাইতেছে। যদ্দি তাহাই হুইল তবে". অর্থ 
নীতির অন্ততঃ কিঞ্চিং অনুশীলন মনুষ্যমাত্রেরই আবশ্তক। 

কারণ দেহধারা মন্ুষ্যের দেহ রক্ষার্থে যে সকল বস্তর [নতাস্ত 

প্রয়োজন, তাহ! প্রায় সকলই মূল্যবান্, কিছুই বিনামূল্যে পাওয়! 

যায় ন। এমন কি, নির্মল বাম্ু এবং উজ্জ্বল আঁলোকও জনাকীর্ণ 

অট্রালিকাসঙ্কুল নগরে বিনামুল্যে দুপ্রাপ্য। কি নিক়্মে বন্তর 
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মূল্যের হাসবৃদ্ধি হয়? কতদূর পর্য্যন্ত ধনী শ্রমজীবীকে নিজ 
লাভের নিমিত্ত খাটাইতে পারেন? রাজশাসনই ব৷ কতদূর 
অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও স্থুসঙ্গত ?-- ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর 

কিছু কিছু সকলেরই জানা কর্তব্য। 

ল্লাজনীতি অতি গহন শান্ত্র। তন্বনির্ণ় সর্বত্রই 
দুরূহ, এবং এ শাস্ত্র অন্যান্ত শান্জ্রাপেক্ষ! অধিক হুরূহ হইবার 

কারণ এই যে, যে সকল তত্বনির্ণয় এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত, তাহা 

অতি জটিল ও তাহার অনুশীলনে ভ্রমে পতিত হওয়। অতি সহজ । 

রাজশক্তির প্রয়োজন কি ও তাহার মূল কোথায়, অর্থাৎ একের 

স্বাধীনত। অন্তের শাসন করিবার প্রয়োজন কি ও অধিকার 

কি স্থত্রে, কি প্রণালীতেই বা সেই শাসন স্ুচারু হয়,_এই সকল 

তত্বনির্ণর রাজনীতির মুল উদ্দেশ্ত। মনুস্যমাত্রই স্বাধীনতা- 

প্রিয় ও স্বাধীনতার অধিকারী, অথচ একের পূর্ণ স্বাধীনতা 

অন্যের পূর্ণ স্বাধীনতার বিরোধী, কারণ একব্যক্তি বদি কোন 

রম্য স্থান ব। ভাল বস্ত অধিকার করিতে চাহে, আর কেহ তাহ! 

তৎকালে অধিকার করিতে পারে না। এইরূপ পরম্পরের 

স্বাধীনতার বিরোধমীমাংসা, অর্থাৎ স্বাধীনতার শাসন, সহজ 

ব্যাপার নহে । তাহার উপর আবার মনুষ্য নান! দেশবাসী, 

এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর স্বার্থ বিভিন্ন, ও অনেক স্থলে 

পরস্পর বিরোধী । এবং এক দেশবাসীর মধ্যেও বিভিন্ন সমাজ 

বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জাতীয়ভাব, প্রভৃতি নান! পার্থক্যের জন্ত স্বার্থের 

বিরোধ । এই সমস্ত নানাবিধ বিরোধের ঘাতপ্রতিধাতে এই 
পৃথিবীতে মনুষ্যের পরম্পরের সম্বন্ধ অসংখ্যবিচিত্র আবর্তসন্কুল, 
ও অতি জটিল হুইঞ্া রহিয়াছে । সুতরাং রাজ! প্রজার সন্বন্ধ-. 

ক্চির ও শাসনপ্রণালীর নিয়মনিকূপণৎ অতি কঠিন ব্যাপার। 
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অথচ এই ' সম্বন্ধবিচার ও নিয়মনিরপণ কাধ্যের সঙ্গে খন 

আমাদের পরম প্রির স্বার্থ, অর্থাৎ নিজস্বাধীনতা, জড়িত 

রহিয়াছে ও তাহ! সন্কীর্ণ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন মন্ুস্ত- 

'্বভাবসিদ্ধ স্বার্থপরতা আমাপিগকে মোহান্ধ করিয়া পনদে পদে 

এই আলোচনায় ভ্রাপ্ত করিবার সম্ভাবনা। আবার এই সন্বত্ধ- 

বিচারে ও নিয়মনিরপণে কোন গুরুতর ভ্রম থাকিলে অশেষ 

অনিষ্ট ঘটিতে পারে। রাজা বা রাজশক্তি স্তায়ানুসারে কার্ধ্য 

না| করিলে প্রজার অনসস্তোষ জন্মে। পক্ষান্তরে প্রজ| ন্ায়ানু- 

মোদিত রাজভক্তিবিহীন হইলে ও রাজশাসন অমান্ত করিলে, 

শান্তিরক্ষা হয় না বলিয়। রাজ! শাসন দৃঢ়তর করেন। সুতরাং 
রাজ। প্রজার অসভ্াব বুদ্ধি হইতে থাকে, ও তন্নিবন্ধন দেশে 

নানা অশান্তির উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত কারণে রাজনীতি অতি 

গহন হইলেও তাহার মূলতত্ব সকলেরই কিঞ্িং অবগত 

থাক! উচিত। অন্ততঃ এ কথাটা! সকলেরই জানা! আবশ্তক 

যে রাজা কেবল দেশের শোভার্থে ৰা তাহার নিজের 

সুখন্বচ্ছন্দ ও অন্টের উপর কর্তৃত্ব উপভোগ করিবার নিমিত্ত নহেন, 

দেশের শাস্তিরক্ষার নিমিত্বই তাহার অস্তিস্ব, এবং তাহার প্রভাব 

অক্ষুপ্ন থাক! নিতান্ত আবশ্তক। 

্যন্বহাল্প নীতি রাজনীতির একটি অতি প্রক্মোজনীয় 
অংশ। প্রজায় প্রজার বিবাদ মীমাংসার নিমিত ক্লাবহারশীন্ত্ের 

স্ৃষ্টি। ইহা যে কেবল ব্যবৰ্হারণজীবদিগের হ্বিস্থা এমত নহে। 

গ্রতোক ব্যক্তিরই এই শাস্ত্রে কিঞিত জান থাক যাঞ্চনীর, কারণ 

প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বত্বান্বত্ব লইয়া! অন্তের সহিত বিবাদ হওয়া 

"সস্ভাবনীয় । 

ধ্ধন্প্রনীত্তি সকল শাস্ত্রের উপনের শাস্ত্র । বাহায়! ঈদ্বর- 

১৪৭ 

ব্যবহারনীতি | 

ধর্মনীতি। 
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বাদী, অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের আদি কারণ বলিয়া মানেন, তাহাদের 

মতে ঈশ্বরলাভই জীবের চরম ও পরম লক্ষ্য, সুতরাং ধর্শনীতি 

দ্বারাই তাহাদের সকল কার্য্য অনুশাসিত। 

ধাহার। ঈশ্বর মানেন না, তাহাদের মতে ধন্মনীতি ও 'আাচার- 

নীতি একই। কিন্তু তাহারা যখন সদাচার অর্থাৎ স্তায়পরতা 

মনুব্যের সকল কাধ্যের শ্রেষ্ঠ নিয়ম বলিয়! মানেন, তখন তাঁহাদের 
মতেও ধর্মনীতি ব আচারনীতি সকল শাস্ত্রের উপরের শাস্ত্র। 

ধর্মনীতির ঈশ্বরতত্ব ঝ৷ ব্রহ্গতত্ব অর্থাৎ জ্ঞানবিভাগের একাংশ 

অতি কঠিন। কিন্ত তাহার অপরাংশ অপেক্ষাকৃত সহজ । কোন্ 

কার্য উচিত কোন্ কাধ্য অনুচিত তাহ! জানা অধিকাংশ স্থলেই 
সহজ। কিন্তু সেই জ্ঞানানুপারে কাধ্য কর! অনেক স্থলেই 

কঠিন। ইহার কারণ এই যে জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম কঠিন। জ্ঞানকে 

কাধ্যে পরিণত করিতে অনেক দিনের অভ্যাস আবশ্তক। একটি 

সামান্ত দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। সরল রেখা কাহাকে বলে 
এবং তাহা কেমন কারিয়। টানিতে হয় আমর সকলেই জানি । 

কিন্ত একটু লম্বা! সরল রেখা যন্ত্রের বিনাসাহায্যে কয় জন টাঁনিতে 
পারে £ এইজন্য ধর্মনীতির আলোচন। ও সৎকর্মের অভ্যাস 

মনুষ্য যত শীঘ্র আরম্ভ করিতে পারে ততই ভাল। 

ছু । স্পিল্ষাল্ল প্রপালী। শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে 

উপরে কিঞ্চিৎ বল। হইল। শিক্ষার বিষয় অসংখ্য, তন্মধ্যে 

কএকটি মাত্র শান্তর বা বিছ্য। সম্বন্ধে ছুই একটি কথ! বল! হইয়াছে। 

এক্ষণে শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্িৎ আলোচনা কর! 

ষাইবে। 

শিক্ষার বিষয় যখন এত বিস্তৃত, এবং নান! বিষয়ের কিছু 

কিছু ঘখন সকলেরই জানা আবশ্তক, তখন কি প্রণালীতে শিক্ষা 
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দিলে অল্প সময়ে ও অল্প শ্রমে শিক্ষার্থ অধিক বিষয় শিখিতে 

পারে-_এ প্রশ্ন সকলেরই মনে উঠিবে, এবং ইহার প্ররুত উত্তর 

পাইবার নিমিত্ত অবশ্তই সকলে আগ্রহান্বিত হইবে । পুরাকাল 

হইতে সকল দেশেই এই প্রশ্রের আলোচন! হইয়া আসিতেছে, এবং 

মনীষিগণ নান সময়ে এ বিষয়ে নান্ারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

সে সমস্ত মতের বিস্তারিত বিবৃতি ব! সম্যক সমালোচন! এ গ্রন্থের 

উদ্দেশ্য নহে। এ স্থলে সেই সকল মতের কেবল সংক্ষেপে উল্লেখ 

করিয়। শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে যে যে মুল তত্বে উপনীত হওয়া বায় 

তাহাই লিপিবদ্ধ কর! যাইবে। 

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা! বলিয়৷ গণ্য 

হইত। সে শিক্ষার উদ্দেশ্ত শিক্ষার্থীর হৃদয়ে ধর্মভাবের উদ্রেক, 
ও তাহার ব্রহ্মজ্ঞানলাভ। এবং সে শিক্ষার প্রণালী কঠোর 

ব্রহ্মধ্যপালন দ্বারা শিক্ষার্থার দেহ ও মন সংযত করিয়া ও অচল৷ 

' গুরুভক্তি জন্মাইয়! তাহাকে শিক্ষালাভের যোগ্য করিয়। লওয়া॥১ 

লৌকিক বিগ্ার আলোচনা যে ছিল না এমত নহে ২, তবে 
বৈদিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
দেহের উৎকর্ষসাধনের প্রতিও অমনোযোগ ছিল না । ব্রহ্গচধ্য- 

পালন ও সংযম অভ্যাসে সে উদ্দেস্ত আপন! হইতে অনেকদূর সিদ্ধ 
হইত। কন্ম অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত স্বীকৃত হইলেও, কর্মফল 

অবশ্তভোক্তব্য বলিয়৷ অসৎকর্ম্ম পরিত্যাগ ও সৎকন্ম অন্থঠান, 

শিক্ষার এক অংশ ছিল। এ্রহিক সখের অনিত্যত। বোধ প্রবল 

হওয়াতে, জড়জগতের তত্বান্থুপন্ধানের প্রতি অবহেল' এবং 

আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের নিমিত্ত একাগ্রতা জন্মে, এবং তাহার ফল 

১ মনু ২য় অধ্যায়, ছাল্দোগ্য উপনিষৎ ৫।৩ দ্রষ্টব্য । 
২ মনু ২য় অধ্যায় ১১৭ প্লোক ভ্রষ্ব্য। 

১৪৬ 

তাহা ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে ও 
তিন্ন ভিন্ন 
সময়ে কিরূপ 
ছিল । 
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এই হইয়াছে যে আধ্যাত্মিক তত্বান্থুশীলনে ভারতের মনীধিগণ 

অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছেন, কিন্ত দেশের বৈষয়িক অবস্থার 

দিন দ্বিন অবনতি ঘটিয়াছে। চৈতন্তজগৎ জড়জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ 

হইলেও ঈশ্বরের স্ষ্টির একতার নিয়ম এমনই আশ্চর্য ষে তাহার 
সর্বাংশই পরস্পরাপেক্ষী, এবং কোন অংশের প্রতি অবহেলা 

করিলে তাহার প্রতিফল অবশ্তই ভোগ করিতে হয়। 

প্রাচীন গ্রীসে শিক্ষার্থ যাহাতে জ্ঞানী হইতে পারে শিক্ষার 
লক্ষা প্রধানতঃ সেই দিকে ছিল, ও শিক্ষা প্রণালী তছপযোগী ছিল। 

প্রাচীন রোমে শিক্ষার্থীকে প্রধানতঃ কর্মী করিয়। লওয়াই শিক্ষার 

উদ্দেস্ত ছিল। 

ইয়ুরোপে মধ্যযুগে গ্রীস ও রোমের প্রবন্তিত প্রণালী, এবং 

ৃষ্টীয়ধর্ম্মের অত্যুত্থানে নূতন ধর্মভাবপ্রণোদ্িত চিন্তার শ্োত, 
এই উভয়ের মিলনে শিক্ষাপ্রণালী এক নূতন ভাব ধারণ করে, 

এবং তাহাতে পূর্বাপেক্ষ! আধ্যাত্মিক তত্বান্ুশীলনের কিঞ্চিৎ 
অধিকতর প্রাধান্ত লক্ষিত হয়। কিন্তু এই প্রণালীতে কয়েকটি 

গুরুতর দোষ ছিল। প্রথমতঃ শিক্ষা গ্রধানতঃ শবগত ছিল, 

ততটা বস্তগত ছিল না। শব্ষের মারপ্যাচ, ব্যাকরণের বিধি- 

নিষেধ, ও ন্ায়ের তর্কবিতর্ক লইয়াই শিক্ষার্থর অধিক সময় 

কাটিয়া যাইত, প্ররুত বস্ত বা! পদার্থ জ্ঞানের দিকে ততটা দৃষ্টি 
রাখা হইত না. দ্বিতীয়তঃ বহিষ্ঞগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়েরই 
তত্বান্্রসন্ধানে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহাধ্য গ্রহণ না! করিয়া 

কেবল চিন্তা ও তর্কের ছার! জ্ঞানলাভের প্রয়াস পাইতে শিক্ষা 
দেওয়৷ বাইত, এবং সে প্রয়াস প্রায়ই নিক্ষল হইত। তৃতীরতঃ 

শিক্ষা বস্তগত না হইয়া! শবগত হওয়াতে, এবং পধ্যবেক্ষণ ও 

পরীক্ষার পরিবর্তে কেবল চিন্তা ও তর্ক অবলম্বনীয় হওয়াতে, 



ঞ 

অঃ] জ্ঞানলাভের উপায়। 

শিক্ষা নূতন নূতন জ্ঞানলাভজনিত আনন্দের আকর না হইয়া, 

নীরস আবৃত্তির ও নি্ষল চিন্তার শ্রমজনিত কষ্টের কারণ হইয়া 

উঠিয়াছিল। 
এই সকল দোষাপনয়ন নিমিত্ত চিন্তাশীল মহাত্মার৷ সময়ে সময়ে 

নানা উপায় উত্তাবন করিয়াছেন। রাটিস্ এবং কদিনিরস্ শিক্ষা 
বস্তগত করিবার ও প্রকৃতির নিয়মান্ুকারী, অর্থাৎ যে নিয়মে 

প্রকৃতি পণ্ড পক্ষীকে শিক্ষা মেন, দেই নিয়মানুযায়ী, করিবার 

নিমিত্ত অনেক কথা বলিয়৷ গিয়াছেন। রাবেলাস্ এবং মণ্টেন্ 
শিক্ষার আরও একটু উচ্চতর আদর্শ দর্শাইয়াছেন। ততীহারা 

বলেন শিক্ষা দ্বার! শিক্ষার্থর দেহ ও মন এরূপ গঠিত করা উচিত 

যে তন্দারা তাহাকে একটি প্রকৃত মানুষ তৈয়ার করা হয়। 

ইংলণ্ডের বিখ্যাত কৰি মিল্টন ও প্রসিদ্ধ দার্শনিক লক্ও শিক্ষার 

এই উচ্চাদর্শ অবলম্বনে নিজ নিজ গ্রন্থে শিক্ষার নিয়ম বিবৃত 

করেন। রুসো, পেষ্টালট্সি, এবং ফ্রবেলও শিক্ষা মানুষ তৈয়ারের 

অর্থাৎ শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনের উপায় বলিয়া গণ্য করেন, এবং 

শিক্ষার কঠোরত! নিবারপার্থে তাহার! বিশেষ যত্ব করিয়াছেন। 

শেষোক্ত মহাত্সার মতে বিদ্যালয় বালোগ্ান বলিয়া গুহীত হওয়া 

উচিত। এবং তাহার শিক্ষাগ্রণালী 'বালোগ্ান+ ১ প্রণালী 

বলিয়! অভিহিত হইয়াছে। 

শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে নানা দেশে নান! সময়ে যে সকল-বিভিন 
মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! পর্য্যালোচন! করিয়া, এরং শিক্ষার 

উদ্দেশ্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যে কয়েকটি স্থৃল সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । এখানে বল! উচিত 

১. 10206189705 শৰের এই অর্থ ॥ 

১৫৯ 

শিক্ষাপ্রণালীর 

নিজ । 



১৫০. ত্ঞান ও কর্ম্ম। [১ম ভাগ 

নিয়ে যাহা লিখিত হুইল তাহার কিয়দ্ংশ আমার “শিক্ষা নামক 

পুস্তক হইতে উ্.ত। 
১। শিক্ষার প্রণালীনিরূপণ নিমিত্ত শিক্ষার উদ্দেশ্তা নিরূপণ 

আবশ্তক। শিক্ষার উদ্দেশ্ত শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ও 
তাহার সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন। কেবল জ্ঞানী হইলেই যথেষ্ট 

নহে, এই কর্ভূমিতে কন্মী হওয়াও আমাদের পক্ষে তুল্য 
প্রয়োজনীয় । জীবন সঙ্কীর্ণ, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় অসীম। সকল 

বিষয়ের জ্ঞান লাভ কর! কাহারও সাধ্য নহে, সুতরাং প্রয়োজনীয় 

জ্ঞানলাভ হইলেই সন্তষ্ট হইতে হইবে । আর কম্মী হইতে হইলে 

দেহ ও মনের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন আবশ্তক । 

এস্কলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে দুই একটি 

কথা বলা আবশ্ঠক। 

কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই প্রয়োজনীয় । 

থা, আমাদের দেহের আভ্যস্তরিক গঠন ও কার্য স্থলতঃ কিরূপ, 

ও কি নিয়মে চলিলে দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা। ও পুষ্টিবর্ধন হয়, আমাদের 

মানসিক ক্রিয়া সকল মোটামুটি কি নিয়মে চলে, আমরা কোথা 

হইতে আসিলাম, কোথায় বা যাইব, ইত্যাদি বিষয়ের কিছু কিছু 

জানা সকলেরই আবশ্তক। আবার অনেক বিষয় আছে যাহ। সমগ্র 

সকলের জানিবার প্রয়োজন নাই, এবং যাহার এক একটি 

প্রত্যেকের নিজ অবলম্বিত ব্যবসায় অনুসারে জানা আবশ্তক। 

যথা, চিকিৎসার বিষয় চিকিৎসকের, ব্যবহারশান্ত্র ব্যবহারাজীবৰের 

ও কৃষিতত্ব কৃষকের জান৷ আবশ্তক। 

সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে একটি কঠিন প্রশ্ন উঠিতে 

পারে। একদিকের সম্পূর্ণ উন্নতির চেষ্টা করিতে গেলে অন্ত 

দিকের সম্পূর্ণ উন্নতি অনেক সময়ে অসাধ্য হইয়া! পড়ে । যথা, 



৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাতের উপায়। 

দেহের সম্পুর্ণ উন্নতি সাধনে যত্ববান্ হইতে গেলে মনের সম্পূর্ণ 
উন্নতির নিমিত্ত যে মানসিক শ্রম আবশ্বক তাহার সময় থাকে না, 

ও সেরূপ শ্রম করিতে গেলে দেহের সম্পূর্ণ উন্নতির ব্যাঘাত 

ঘটে। দেহ ও মন উভদ্বের উন্নতি খন এইরূপ পরস্পর বিরোধী 

তখন কি কর্তব্য? এই প্রশ্নের কেবল একটি উত্তর সম্ভবপর । 

এইরূপ বিরোধস্থলে বাঞ্ছিত উতকর্ষের প্রাধান্তের তারতম্য, ও 

শিক্ষার্থর প্রয়োজন, এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয় প্রত্যেক 

স্থলে কার্ধ্য করিতে হইবে । যথা, বাল্যকালে দেহের পুষ্টিসাধন 

অত্যাবশ্তক, এবং জ্ঞানার্জনের ও মানসিক উৎকর্ষলাধনের শক্তি 

অল্প, অতএব তৎকালে দেহের উৎকর্ষসাধনের প্রতি 'বিশেষ দৃষ্টি 

রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া! কর্তব্য। অৎপরে দেহের নিমিত্ত যত্ব ক্রমশঃ 

কিঞ্চিং কিঞ্চিং অল্প করিলেও চলিবে! এবং ষে শিক্ষার্থীর দেহু 

দুর্বল তাহার দেহের নিমিত্ত যত্ব সবলদেহ শিক্ষার্থীর অপেক্ষা! অধিক 

প্রয়োজনীয় ইহা! মনে রাখা উচিত। মুল কথা এই যে, যেরূপ 

নিরমে চলিলে শিক্ষার সমগ্র ফল অধিক হয় তাহাই অবলম্বনীয়। 

একদিকে একেবারে অবত্ব করিয়। অন্তদিকে অত্যধিক যত্ব করিলে 

চলিবে না, সকলদ্দিক বজায় রাখিয়! চলিতে হইবে। 

এরূপ স্থলে গণিতের গরিষ্ঠ ফল নিরূপণের নিয়ম স্মরণীয়। 

তাহার একটি উনাহরণ এ স্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

একটি বৃত্তের মধ্যে বৃহত্তম ত্রিভুজ অক্কিত করিতে হইলে, 
বুহত্ন লম্ব অন্বেষণ করিলে চলিবে না। কারণ তাহা হইলে 

ত্রিভুজের একেবারে তিরোধান হুইবে। বৃহত্তম তুমি খু'ঁজিলেও 
হইবে না! প্রকৃত বুহতম িভুজ বৃতমধ্যস্থ সমবাহ ত্রিভুজ । 

আমাদের কোন বিষয়েই পুর্ণত৷ নাই, সক বিষয়েই আমর 

সীমাবদ্ধ বৃত্মধ্যে কার্য করি। আমাদের জীবনের অনেক 

১৫৩ 



১৫৪ তান ও কর্ম্ম। [১ম ভাগ 

সমস্তাই গণিতের গরিষ্ঠ ফল নিরূপণের সমস্তার স্তার়। কোন 

একদিকে উচ্চাকাজ্ষা করিলে, অধিক ফললাভ হওয়া দূরে 

থাকুক, কখন ব।৷ একেবারে নিরাশ হইতে হয়। সকল দিকে 

দৃষ্টি রাখিয়া আকাক্ষা! প্রশমিত করিলেই সম্ভবমত ফল 
পাওয়া যায়। 

একদ্দিকের উত্সাধন যেমন অন্য দিকের উতৎকর্ষসাধনের 

বিরোধ তেমনই শিক্ষার্থীর উৎকর্ষসাধ্ন এবং জ্ঞানলাভ ও কিয়ৎ- 

পরিমাণে পরস্পর বিরোধী হইতে পারে । সম্ভবমত জ্ঞান লাভের 

নিমিত্ব যে যু ও শ্রম আবশ্তঠক তাহ! প্রায়ই শিক্ষার্থীর মনের 
উৎকর্ষসাধন করে, স্থুতরাং সে পধ্যন্ত জ্ঞানলাভ ও মনের 

উতকর্ষসাধন সঙ্গে সঙ্গে চলে। তবে দেহের উতৎকর্ষসাধনও 

সেই সঙ্গে সর্বত্র হয় কি না বল! যায় না। যেখানে তাহ। 
না হয় সেখানে দেহেরও সম্ভবমত উৎকর্ষ সাধনার্থে পুথক্ 

বর করা! আবগক, ও তদ্দারা জ্ঞানলাভোপযোগী শ্রমের 

সহায়তা হইতে পারে। কিন্তু অধিক জ্ঞানলাভার্থ যে 

ষত্ব ও শ্রম আবশ্তক তাহা! যদ্দি শিক্ষার্থীর স্থৃতি ও শ্রমশক্তির 

অতিরিক্ত হয়, তবে তন্থার| তাহার দেহের ও মনের উৎকর্ষ- 

সাধন না হুইয়া বরং অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এবং সেরূপ স্থলে 

তাহার লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারধোগ্য শন্ত্র বা শোভন ভূষণ ন! হইয়া 

ভারবোঝ! স্বরূপ হয়, এবং তাহাকে পণ্ডিত মুর্খের শ্রেণীভুক্ত 

করিয়া দেয়। এই কথা মনে রাখিলেই বুঝ! যাইবে যে, শিক্ষার 

বিষয় ও পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই শিক্ষার উন্নতি 

হয় না। 

উচ্চ ব৷ সন্মানলাভার্থ পরীক্ষায় শিক্ষার বিষয়ও পাঠ্যেরসংখ্যা . 

অধিক হওয়া উচিত। কিন্তু নিয় বা সামান্ত উপাধিলাভার্থ 



| 
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পরীক্ষায় সেরূপ নিয়ম করা যুক্তিসিত্ধ নহে। কারণ সে 

পরীক্ষার নিমিত্ত স্বভাবতঃ অনেকেই প্রার্থ হইবে, ও যেন তেন 

প্রকারে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিবে, এবং উত্তীর্ণও হইবে, 

অথচ শিক্ষার বিষয় অধিক হইলে, তদ্দার৷ তাহাদের প্রন্কৃত জ্ঞান- 

লাভ ও উৎকর্ষ সাধনের সম্ভাবন1 থাকিবে না। 

কেহ কেহু বলিতে পারেন মানবজাতির উন্নতির নিমিভ 

শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা উচিত। একথা 

সত্য। কিন্তু সেই পরিমাণবুদ্ধি সাধন সাবধানে ও ক্রমশঃ হওয়া 

আবশ্তক, এবং শিক্ষালব জ্ঞানের পরিমাণবৃদ্ধি সমাজের 

অনায়াসলন্ধ জ্ঞানের পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলা উচিত। 

একথার উপর এই এক আপত্তি হইতে পারে, সমাজের অনায়াস- 

লব্ধ জ্ঞানের পরিমাণবুদ্ধির নিমিত্ত অন্ততঃ সেই বদ্ধিত পরিমাণ 
জ্ঞানের আকর সমাজের মধ্যে থাকা আবশ্তক, এবং শিক্ষালব 

জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি 7 করিলে সেই আকর কোথা হইতে 
পাওয়া যাইবে? এ আপত্তি খগুনার্থে এই কপ! বল! যাইতে 

পারে যে, সমাজের অনায়াসলব্ব বা সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির নিনিত্ত 

যদিও শিক্ষালবধ জ্ঞানের পরিমাণ বুদ্ধিকর৷ আবশ্বক, সে আবশ্ত- 

কত! সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে নহে, কারণ সকলের নিকট ঝ৷ 

অধিকাংশের নিকট শিক্ষার পূর্ণ ফলের আশা কর! বায় না। 

জন কতক তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চশিক্ষাতিলাষী ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষা” ও 
যথে্ই উৎসাহ পাইলেই, তাহার! স্বদেশীয় সরল ও সাধারণের বৌধ- 

গম্য ভাষায় রচিত নিজ নিজ গ্রন্থ, ও তাহাদের সম্পার্দিত পব্জিকায় 

প্রকাশিত বা সভাসমিতিতে পঠিত প্রবন্ধ দ্বার! সাধারণ সমাজের 

নান! বিষয়ে জঞানোননতি সাধন করিতে পারে । 

শিক্ষার্থীর জ্ঞান লাভ ও তাহার দেহ ও মনের উৎকর্ষসাধন এই 

১৫৫ 
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দুয়ের মধ্যে যখন শেষোক্ত উদ্দেশ্তের প্রাধান্ত অবশ্তাই স্বীকার 
করিতে হইবে, তখন তাহারই প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা সর্বত্র 

কর্তব্য । এবং তাহ! হইলে কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ দেহ 
এ মনের উৎকর্ষলাভ না! হুইলে শিক্ষালব জ্ঞান কার্যে লাগান 

যান না। পক্ষান্তরে দেহ ও মনের উতকর্ষলাভ হইলে শিক্ষা- 

লব্ধ জ্ঞান অন্ন থাকিলেও কাধ্য কালে তাহা এক প্রকার খাটাইয়! 

লওয়| বায়। এ স্থলে একট! সামান্ত দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতে 

পারে। কোন দুরদেশ বাত্রীর পথের সম্বল কিরূপ থাকিলে 

ভাল হয়? প্রস্তুত কর! অন্ন ব্যঞ্রন, না অন্নব্ঞজনাদি প্রস্তুত 

করিবার ক্ষমত৷ ও আবশ্তকীয় ছুই একটা যন্ত্র এবং প্রয়োজনীয় 

দ্রব্য ক্রয় করিবার মূল্য ? প্রস্তুত করা অন্নব্ঞ্কন কত দিবেন? 

কত দিনই বা তাহা! চলিবে? প্রস্তুত করিবার ক্ষমত! ও 

আবশ্তকমত দ্রব্য ক্রয়ের মূল্য সর্বত্র সর্বদ। কার্যে লাগিবে। 

সেইরূপ পুর্বলন্ধ জ্ঞান সর্বত্র সর্বদা কার্যে লাগিবে এমত আশা 

কর! যায় না, কিন্তু সবল দেহ ও মাজ্জিতি বুদ্ধি সর্বত্র সর্ববদ! কার্ধ্য 

কালে উপস্থিত মত উপায়উদ্ভাবনছ্বার! কাধ্য নির্বাহ করিয়! 

লইতে পারে। 
বুদ্ধির অভাবে বিছা যে কার্ধকরী নহে তদ্বিষয়ে একটি 

স্থন্দর গল্প আছে। কোন স্থুলবুদ্ধি ছাত্র সমস্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র 

পাঠ করিয়া পরীক্ষার্থে রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজ! আপন 

হীরক অঙ্গুরীয় হস্ত মধ্যে রাখিয়! ক্ষণকাল পরে প্রশ্ন করিলেন-_ 

'আমার মুষ্টিমধ্যে কি আছে” ?-_পরীক্ষার্থার জ্যোতিষের সমন্ত 

বচন কণ্ঠস্থ ছিল, তদমুসারে গণন! করিয়। অল্পক্ষণ মধ্যেই জানিতে 
পারিল, রাজার মুষ্টিমধ্যে যে দ্রব্য আছে তাহা গোলাকার প্রস্তর 

বিশিষ্ট ও মধ্যে ছিত্রযুক্ত। এবং তৎক্ষণাৎ সে বলিয়া! উঠিল 
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“মহারাজ আগ্রনার মুষ্টিমধ্যে এক খানি ঘর আছে।” গণনার 
দোষ হয় নাই, কিন্তু অল্পবুদ্ধি পণ্ডিতমূর্থ ভাবিল না যে মুষ্টিমধ্যে 

এক খান! জীতা৷ থাকিতে পারে ন!। 

২। শিক্ষার উদ্দেশ্য যখন শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ও 

সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধন তখন শিক্ষার প্রণালীনিরপণ সম্বন্ধে 

দ্বিতীয় কথা, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সর্বালীন উৎকর্ষ কাহাকে বলে 

এই প্রশ্নের আলোচনা । এ প্রশ্নের উত্তর কি তাহার কিঞ্চি 

আভাস উপরে দেওয়। হইয়াছে । এক্ষণে সেই উত্তর আর 

একটু স্পষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতেছে । 
প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিষয় দ্বিবিধ। কতকগুলি বিষয় 

সকলেরই জানা কর্তব্য, আর কতকগুলি বিষয় শিক্ষার্থী যে 

ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক তাহার উপর নির্ভর করে। 

প্রথম প্রকারের বিষয়গুলি এই-_ শিক্ষার্থীর মাতৃভাষ! এবং 
যে অপর জাতির সহিত শিক্ষার্থীকে ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিতে হইবে 

তাহাদের ভাষা, গণিত, ভূতবৃত্তাস্ত, ইতিহাস, দেহতত্ব, মনোবিজ্ঞান, 

জড়বিজ্ঞান, রসায়নশান্ত্র, ও ধর্মনীতি। এই কএকটি বিষয়ের 

কিছু কিছু জান! সকলেরই নিতান্ত আবশ্তক। প্রথম বিষয় 
অর্থাৎ শ্বজাতীয় ভাষা জানার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ কর! 

অনাবশ্তক, ও তাহা শিক্ষা করিতে অধিক কষ্ট হয় না। এবং 

অন্ততঃ একটি বিজাতীয় ভাষা জানা না থাকিলে সংসারের :কাধ্য 
ভালরূপে চালান যায় না। তবে বিজাতীয় ভাষায় ও.সাহিত্যে 

সকলের পাগ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই । গণিতেরও কিঞ্ৎ জান! 

অতি প্রয়োজনীয় কারণ তাহ। ন! হইলে সামান্ত হিসাবপত্র রাখা 

যায় না, ভূমির ক্ষেত্রফল নিরূপণ কর! যায় না, সামন্ত বিষয়ের 

লাভালাত বুঝা! ধায় না। এই স্থানে গণিতের গভীর ঝ! সুঙ্ষ্- 

১৫৭ 

হ। প্রয়ো- 

জনীয় জ্ঞান ও 

নর্ববাহীণ উৎ- 
কর্ষ কি? 

গুয়োজনীয় 
জ্ঞান দ্বিবিধ- 

সাধারণ জ্ঞান, 
যথা. ভাষা, 

গণিত, ভূবৃত্তাস্ত, 
ইতিহাস' দেহ- 
তত্ব, মনে 

বিজ্ঞান, 

জড়বিজ্ঞন, 
রসায়ন, ও ধর্ম- 
নীতি বিষয়ক 
জ্ঞান-_ 



১৮ ভস্তান ও কর্ষ্ম। [১ম ভাগ 

তত্বের কথা বল! যাইতেছে না। তৃবৃত্তাত্ত অর্থাৎ আমর! যে 
পৃথিবীতে বাস করি তাহার আকার প্রকার কিরূপ, ও তছুপরি- 

স্থিত প্রধান প্রধান দেশ, নগর, পর্বত, সাগর, ও নদীর নাম, ও 

এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইবার পথ কিরূপ, এ সকল বিষয় 
কিঞিৎ জানা আবহ্ঠক। তবে পৃথিবীর সমস্ত সুক্ধতত্ব যে 

সকলকে জানিতে হইবে এ কথা ঠিক নহে। ইতিহাস অর্থাৎ 

বড় বড় জাতির প্রধান প্রধান কার্য ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা 
সেই সকল কাধ্যদ্বার কতদূর সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহারও 

' কিঞ্চিৎ বিবরণ জানা থাকিলে মকলেরই পক্ষে ভাল। 

তবে ছোট বড় সকল শ্থানের ইতিহাস, ও সকল দেশের 

রাজার নামের ফর্দ, ও ছোট বড় সকল যুদ্ধের তারিখের তালিক! 

ইত্যাদি সুক্মস বিষয় অধিকাংশ লোকের পক্ষে অনাবশ্তক | দেহতত্ব 

ও মনোবিজ্ঞান, অর্থাৎ আমাদের দেহ ও মন স্থুলতঃ কিরূপ ও 

কি নিয়মে তাহাদের কাধ্য স্থলতঃ চলে, এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ জ্ঞান, 

বল! বাহুল্য, সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জড়বিজ্ঞান ও 

রলায়নশাস্ত্র অর্থাৎ জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণ, তাপ, বিছ্যৎ, আলোক 

ও রাসায়নিক শক্তির ক্রিম্পার কিঞ্িৎ জ্ঞান না থাকিলে সংসারের 

নিত্যকর্দ চলে না। তবে সকল বিষয়ের হক্মতত্ব জান। অনে- 

কের পক্ষেই সহজ বা সম্ভবপর নহে। সর্বোপরি ধর্মনীতি, 

এবং ততদ্বিয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই নিতান্ত আবশ্তক। 

ঈশ্বরবাদীর ত কথাই নাই, নিরীশ্বরবাদীর সন্বন্ধেও এ কথ! 

খাটে, কারণ ন্তায়পরায়ণ হওয়ার আবশ্তাকত। সর্ববাদিসম্মত, এবং 

স্ায়পরায়ণ হইতে গেলে যে কোন ভাবেই হউক ধর্মনীতিচচ্চার 

প্রয়োজন । যিনি ঈশ্বর মানেন তাহার নিকট কি পারিবারিক 

নীতি, কি সামাজিক নীতি, কি রাজনীতি, লকলেরই মুল ধর্ম 
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নীতি, অর্থাৎ বিশ্বনিয়স্তার নিয়ম । যিনি ঈশ্বর মানেন না, তাহার 
নিকট এক ধর্্মনীতি অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ম সকল নীতির মূল ন! 
হইয়া, পারিবারিকধর্ম, সামাজিকধর্ণ্ম, রাজধর্্ম ইহার আপন আপন 

বিষয়ের নীতির মুল। কিন্তু ন্যায়পথ সকলেরই সকলবিষয়ে 

অনুসরণীয় । ম্ুতরাং নীতিবিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই 

প্রয়োজনীয়। 

কেহ কেহ আপান্ত করিতে পারেন, উপরে ষতগুলি বিষয়ের 

উল্লেখ হইল তাহ! ভালরূপে জানা অনেকেরই পক্ষে সম্ভবপর নহে, 

এবং কোন বিষয় ভালরূপে জানিতে ন! পারিলে তাহ। না জান 

ভাল, আর অনেকগুলি বিষয় অল্প জানা অপেক্ষ। অল্প বিষয় ভাল- 

রূপে জানা! ভাল। এরূপ আপত্তি কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্গত, কিন্তু 

সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে। উপরে যে বিষয়গুলির উল্লেখ হইয়াছে 

তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে ব! ভালরূপে জানা, সাধারণ লোকের ত কথাই 

নাই, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভাবনীয় নহে। 

কিন্ত সে সমস্ত বিষয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞান যে সকলেরই প্রয়োজনীয় 

ইহ! কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, এবং উপরে যেরূপ 

অশভাস দেওয়! গিয়াছে, সেই সকল বিষয়ের সেই সেই পরিমাণ 
সামান্ত জ্ঞান লাভ কর যে সকলেরই সাধ্য তাহাতে ও অধিক 

সন্দেহের কারণ নাই। যে বিষয়ের বেটুকু জানা বান. তাহা 

ভালরূপে জান! কর্তব্য । কিন্তু কোন বিষয় জানিতে হইলেই 

যে তাহার অতি সুস্স তত্ব সকল জানিতে হইবে, ও তাহা! না হইলে 

লে বিষয় একেবারে ন। জান! ভাল, একথ। 'অপূর্ণ অল্লবুদ্ধি মনুষ্যের 

পক্ষে সঙ্গত নহে । ইহা! একশাস্ত্রে পণ্ডিতাভিমানীর কথ!। সংসারে 

পুর্ণ! কোথান্ন ? সকলই অপূর্ণ। উচ্চাকাজ্ষ! ভাল, কিন্তু যেখানে 
সে আকাঙ্ষা পূর্ণ হইবার সম্ভাবন! নাই,.সেখানে অন্ে সন্ধষ্ট না 
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হইয়া, অধিক পাইবার সম্ভাবন! .নাই বলিয়া যে অল্লটুকু পাওয়া 
যায়, অভিমান করিয়া তাহা লইব ন! বলা বুদ্ধিমানের কার্য নছে। 

অনেক বিষয়ের অনজ্ঞান অর্থাৎ পল্লবগ্রাহিতা অপেক্ষা অল্প- 

বিষয়ের গভীর জ্ঞান ভাল। কিন্তু সে কথা শিক্ষার শেষ ভাগের 

কথা। প্রথম ভাগে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়েরই কিছু কিছু 
জ্ঞানলাভের যত্ব কথনই নিক্ষল নহে। অনেকে বলেন, যে যে 

বিষয় ভাল করিয়া জানিবার ইচ্ছা করে তাহার সেই বিষজ়্, 

শিক্ষার প্রথম অবস্থা হইতেই, ভালরূপে শিখিবার চেষ্টা করা 

উচিত, এবং তাহ! হইলে অন্তান্ত বিষয় শিখিতে তাহার সময় 

থাকে না। একথা ততদূর সঙ্গত বলিয় মনে হয় না। 

প্রথমতঃ অনেকগুলি বিষয়ের কিছু কিছু জানা ন! থাকিলে 

শিক্ষার্থী প্রথম অবস্থাতেই স্থির করিতে পারে না, কোন্ বিষয়টা 

শিক্ষা কর! তাহার পক্ষে উপযোগী । দ্বিতীয়তঃ অনেকগুলি- 

বিষয় অল্পমাত্রায় কিন্তু ভাল অর্থাৎ বিশুদ্ধ রূপে জানিতে শিক্ষার 

প্রথম অবস্থায় যে সময় লাগে তাহা! বৃথা যায় না । সেই শিক্ষাতে 

বুদ্ধির ধে পরিচালন। ও নানা বিষয়ের সামান্ত জ্ঞান লাভ হয়, 

তদ্দ/ার] পরে যে কোন বিশেষ শাস্ত্র হুম্ষপরূপে শিক্ষা করা' যায় 

তাহা শিখিবার পক্ষে স্থবিধা ভিন্ন অন্ুবিধ! হয় নাঁ। সেই 

রূপে প্রথমে শিক্ষিত নানা বিষয়ে কিঞ্িৎ জ্ঞানসম্পন্ন ও সেই 
শিক্ষাদ্ধার। পরিমাজ্জিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ছাত্রের পরিণামে নিজ নিজ 
অভীগ্সিত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। 

দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োজনীয় 'জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে অধিক কথা 

যথ। শিক্ষার্থার বলিবার প্রয়োজন নাই, ছুই একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে 
অবলম্িত 
ব্যবসায় সংহ্ষ্ট 

যথা, চিকিৎসাবাবসায়ীর পক্ষে জীবনীশক্তির ক্রিয়! বুঝিবার 

বিষের জ্ঞান। নিমিত্ত কিঞিৎ জীবতত্ব, ও উধধাদি চিনিবার ও দ্রব্যাদির দোষ 
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গুণ বুঝিবার নিমিত্ত কিঞ্চিং উত্ভিজ্জ ও খনিজ দ্রব্যবিষর়ক শাঙ্ব 

জানা আবশ্তক। ব্যবহারাজীবের পক্ষে আইনের সঙ্গতি, 

অগঙগতি, ও তাহার শাসনাধিকারের সীমা বিচার করণার্ধ কিঞ্চিৎ 

হ্যায় ও রাজনীতি জান। আবশ্তাক। ইত্যাদি। 

সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ কি জানিতে হইলে স্মরণ রাখা কর্তব্য 

যে মনুষ্যের দেহ, মন, ও আত্মা আছে, অর্থাৎ দৈহিক শক্তি 

মানসিক শক্তি, ও আধ্যাম্সিক শক্তি আছে। যদ্দি কোন জড়- 

বাদী বলেন শেষোক্ত শক্তিদ্ব্ন দৈহিক শক্তি হইতে উৎপন্ন ও 

তাহারই রূপান্তর, সে কথায় এস্থলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ 

এই ত্রিবিধ শক্তি মূলে একই হউক আর পৃথক্ হউক, ইহাদের 

কার্ধের বিভিন্নত। অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে । কেহ বা 

দৈহিক শক্তি যথেষ্ট ধারণ করে, গুরু ভার উত্তোলন করিতে 

পারে, অনেক দূর দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, কিন্তু অতি 
সরল বিষয়ও সহজে বুঝিতে পারে না, এবং কোন ন্তায়ান্ুগত 

কাধ্যে যত্ববান্ হইতে পারে না। আবার কেহ কেহ বুদ্ধিমান্ 

হইয়াও ভ্ায়পরায়ণ বা সবল নহে। এবং কেহ বা সবল ও 

বুদ্ধিমান হইয়াও ন্তারপরায়ণ নছে। অতএব সর্ধাঙ্গীণ উৎকর্ষ 

সে স্থানেই সাধিত হইয়াছে যেখানে দেহের বল, মনের মার্জিত 
বুদ্ধি, ও আত্মার নির্মলত৷ অর্থাৎ স্তারপরতা আছে। যেশিক্ষা 

স্বারা এই তিন গুণই লাভ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা । টা 
৩। শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনায় প্রথমতঃ শিক্ষার উদ্দেশ কি, 

এবং দ্বিতীয়তঃ সেই উদ্দেশ্য অনুসারে শিক্ষার নিতান্ত আবশ্তক 

বিষয় কি কি, এই ছুইটি কথা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বল! হইল। শিক্ষা- 

প্রণালী সম্বন্ধে তৃতীন্ন কথ! এই বে শিক্ষা! বখাসাধ্য ন্থখকর 

করা উচিত। 

৯১ 

১৬১ 

সব্ববাঙীণ উৎ- 
কর্ষ। 

৩ | শিক্ষ। 

স্খকর করা 

উচিত । 
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এই স্ুখছুঃখময় জগতে জীবমাত্রই সুখলাভ ও হঃখনিবারণ 

নিমিত্ত নিরস্তর ব্যস্ত। সুতরাং শিক্ষা সুখকর হউক এ বিষয়ে যে 

শিক্ষার্থী ও প্রকৃত শিক্ষাদাতা যত্ববান্ হইবেন তাহা! বিচিত্র নহে। 

বরং ইহাই আশ্চর্যোর বিষয় যে শিক্ষকগণ সময়ে সময়ে একথা 

বিস্ৃত হইয়া, মনে করেন শিক্ষাপ্রণালীর কঠোরতা বুদ্ধি 
করিলেই তাহার কাধ্যকারিতার বৃদ্ধি হইবে। এ কথ! সম্পূর্ণ 

ভ্রমাত্মক। সত্য বটে কঠোরতা সহা করিবার ও স্ুখহুঃখ 

সমভাবে দেখিবার ক্ষমতা, দেহ মন ও আত্মার চরম উৎকর্ষ 
লাভের ফল, এবং সেই উৎকর্ষসাধন শিক্ষার উদ্দেশ্য । এবং 

ইহাও সত্য বটে যে শিক্ষার্থীকে সুখার্থী ভইতে দেওয্কা উচিত 

নহে। কিন্তু সেই জন্ত শিক্ষা সুখকর না করিয়া কঠোর 

করিতে হইবে এ কথা যে ঠিক নহে, একটু ভাবিয়া দেখিলেই 
তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুখের নিমিত্ত অধিক লালস! ভাল নহে, 

ইহা তাড়নাদ্বারা শিথাইতে গেলে, যর্দিও শি"/ গুরুর ভয়েব! 

অনুরোধে মুখে তাহার উপদেশ ভাল বলিয়া স্বীকার করিতে 

পারে, তথাপি মনের ভিতর স্থখের লালসা থাকিয়! যাইবে। 

কিন্তু এ কথাই যর্দি অতি মিষ্টভাবে হেতু দর্শাইয়৷ ও হৃদয়- 
গ্রাহী দৃষ্টান্ত দ্বারা এরূপে বুঝাইয়! দেওয়া যায় যে শিক্ষার্থী নিজ 
জ্ঞানে বুঝিতে পারে, স্থুথের অধিক লালস! সুখের কারণ ন| হইয়! 

বরং হুঃখেরই কারণ হয়, তাহা হইলে সে লালসা তাহার মন হইতে 

অবশ্তই চলিয়! যাইবে । শিষ্কের কোন বিষজ্ে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হই- 

বার কারণ যেখানে কেবল গুরুর আদেশ, সেখানে সেই প্রবৃত্তি বা 

নিবৃত্ভি অন্তের অনুরোধের ফল, ও সম্পূর্ণ সুখকর না হুইয় কিঞ্চিৎ 

কষ্টকর হয়। কিন্তু যদি শিশ্ঠু বুঝিতে পারে যে এই কার্ধ্য 
আমার করণীয় ব1! অকরণীয়, এবং সেই বোধে তাহাতে প্রবৃত 
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বা তাহ! হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহ! হইলে তাহার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি 
সবেচ্ছাসম্তৃত হওয়াতে কষ্টের কারণ হয় না। এস্থলে 

“আনব দহন তত অলাল্মনক্ স্ত্ী। 

হলছিহ্ান্ লাগল অন্থহা স্তুন্ততু:ব্তী: 1৮, 

“যাহা পরবশ তাহ! হুঃখ, যাহা আত্মবশ তাহ! সুখ। স্থখ হঃখের 

এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।” মন্ুর এই অমোঘ বাক্য স্মরণীয় । 
আদেশ বা বিধিনিষেধের হেতু বিচারের ক্ষমতা প্রথমে 

আমাদের থাকে ন1, এবং বাল্যকালে গুরুর প্রতি দৃঢ় ভক্তি ও 
ভালবাসা, ও অবিচলিত ও প্রফুল্ল চিত্তে তাহার আদেশ পালন, 

শিক্ষার্থীর অবশ্তকর্তব্য ও তাহ শিক্ষালাভের অনন্ত উপায়। সেই 
জন্তই বলিতেছি শিক্ষায় কঠোরতা থাক! উচিত নহে, কারণ 

তাহ। হইলে গুরুর প্রতি সেই প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা, ও 

তাহার আদেশপালনে সেই অবিচলিত ও প্রফুল্ল ভাব, জন্মিতে 

পারে না। শিক্ষা কোমল ভাব ধারণ করিলেই শিক্ষার্থীর মনে 

এরূপ গুরুভক্তি ও গুরূপদেশপালনে ম্বতঃ প্রবৃত্ত তৎপরতা 
জন্মিতে পারে । 

শিক্ষা সর্বথা সুখকর হওয়া উচিত ইহাই যদ্দি স্থির হুইল, 

তবে প্রশ্ন উঠিতেছে, কি রূপে শিক্ষ। সুখকর কর! যাইতে পারে ? 

এ প্রশ্নটি নিতান্ত সহজ নহে। একদিকে, শিক্ষার উদ্দেস্ত 
শিক্ষার্থীর ভ্ঞানলাভ ও উৎকর্ষসাধন, এবং নেই উদ্দেস্ত, সফল 
করিতে হইলে শিক্ষার্থীর শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করা, ও আপন 

ইচ্ছা! সংযত করিয়। অন্তের অর্থাৎ গুরুর ইচ্ছান্তবর্তী হইয়া চলা, 

আবশ্তক, স্থতরাং অন্তের বহ্ঠতাজনিত হুঃখ অপরিহার্য । 

অপরদিকে, শিক্ষা সুখকর করিতে গেলে শিক্ষার্থীকে স্বেচ্ছামত 

১ মন্ু৪। ১৬০। 

১৬৩ 
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চলিতে দেওয়া আবশ্তক | এই ছুই বিপরীত দিকের কোন দিক 

রক্ষা কর! যাইবে? সংসারের অন্তান্ত সহ্কট স্থলের মধ্যে এই 

শিক্ষাবিষয়ক সঙ্কট বড় তুচ্ছ নহে, এবং সেই জন্তই এ সম্বন্ধে 

এত মতভেদ ঘটিয়াছে। উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে 

গরিষ্ঠ ফল লাভ হয় সেই পথে চলিতে হইবে। প্রকৃত কথা 

এই, উপরে উদ্ধত মন্থুবাক্যে যে আত্মবশের উল্লেখ আছে, 

আমাদের অপূর্ণতাপ্রযুক্ত তাহা দুর্লভ যখন এই অপূর্ণতা 
ও তাহার দঙ্গে সঙ্গে আত্মপর ভেদজ্ঞান গিয়া সকলই ব্রঙ্গময় 

বলিয়া উপলব্ধি হইবে, তখনই পরবশবোধ ও তজ্জনিত ছঃখের 

নাণ হইয়া সমস্ত সুখময় ও আনন্দময় বোধ হইবে। কিন্ত তাহ। 

উচ্চস্তরের কথা, এবং যদিও প্রবীণ শিক্ষাদাতার তাহা মনে 

ব্লাথিয়া আপনাকে উৎসাহিত করা উচিত, নবীন শিক্ষার্থীর তাহ! 
বোধগম্য নহে। তাহার পক্ষে ছুইটি উপায় অবলম্বনীয়, প্রথমতঃ 

তাহার শ্রমের লাঘব করা, দ্বিতীয়তঃ তাহার আনন্দ উদ্ভাবন কর1। 

সেই শ্রমলাঘব ও আনন্বউদ্তাবন নিমিত্ত যে সকল নিয়ম 

অনুসরণ কর! যাইতে পারে তাহা দ্বিবিধ--কতকগুলি সাধারণ, 

ও কতকগুলি দেশকালপাত্র ও বিষয় ভেদে বিভিন্ন। 

শিক্ষার্থীর শ্রমলাঘবের একটি সাধারণ উপায় শিক্ষার বিষয়ের 

অনাবশ্তক জটিলভাগ বর্জন। কিন্তু তাই বলিয়া আবশ্তক জটিল 

কথাগুলি বাদ দিলে চলিবে না । সেব্দপে শিক্ষার্থীর শ্রমলাঘব করা 

আর রণতরির কামানগুলি ফেলিয়! দিস্া তাহাকে লঘু ও বেগবতী 

করা তুল্য । 

শিক্ষার্থীর শ্রমলাঘব করিতে হইলে, বুঝিবার বিষয় বিশদরূপে 

ব্যাথ্যা করা, ও প্রয়োজনমত ব্যাখ্যার বস্তু বা তাহার অন্ুকল 

শিক্ষার্থীর সন্মুথে উপস্থিত করা, আবহ্াক। শিক্ষার বিষয় যদি 
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॥ কোন কাধ্য, হয়, তবে নেই কার্য সহজে সম্পন্ন করিবার পথ 

দেখাইয়! দেওয়৷ কর্তবা। কোন পাঠাভ্যাস সহজে করিবার নিষিত্ত 

যাহাতে তাহা সহজে মনে থাকে সেইরূপ সঙ্কেত ছাত্রকে বলিয়া 
দেওয়! উচিত। 

ছুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাগুলি স্পষ্ট হইতে পারে। 
বিশদব্যাধ্যাদ্বারা বুঝিবার বিষয় যে কত সহজ কর যাইতে 

পারে নিম্নের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহ! স্পষ্ট দেখা যাইবে। 
কোন পাত্রে ক সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু থাকিলে, 

তাহ! হইতে প্রতিবারে থ সংখ্যক বস্তর ভিন্ন রূপে সংগৃহীত সমষ্টি 

লইলে, যতগুলি. পৃ্প্বিধ সমষ্টি হইবে, প্রতিবারে ( ক-__খ") 

) সংখ্যক বস্ত লইলেও ঠিক ততগুলি পৃথথপ্বিধ সমষ্টি হইবে, ইহা 

বীজগণিতের মিশ্রণ অধ্যায়ের একটি তত্ব, এবং প্রমাণছারা ইহা 
প্রতিপন্ন কর! যায়। কিন্তু বীজগণিত না পড়িয়াও বুঝ! যায় 

যতবার খ সংখাক বস্ত গৃহীত হইবে ততবার (ক--থ) সংখ্যক বস্তু 

পাত্রে পড়িয়া গাঁকিবে। স্থতরাং ছুই প্রকারের তিন্নরূপ সমষ্টির 
ংখা! অবশ্তই সমান । এই শেষোক্ত ভাবে বুঝাইলে, তত্বটি অতি 

স্থলবুদ্ধি ছাত্রেরও অনায়াসে বোধগম্য হইবে। ছুংখের বিষয় 

এই যে, সকল কথা এরূপ বিশদভাবে বুঝাইতে পারা যায় না। 

যাহা হউক প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ ব্যাথ্য। অনুসন্ধান কর! শিক্ষকের 

একটি কর্তব্য কর্ম । এইরূপ ব্যাখ্যার যত প্রচার হইবে. ততই 

কেবল শিক্ষা সহজ হইবে এমত নহে, নানাবিষয়ে সমাজের 

অনায়াসলন্ধ জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। 
শিক্ষার বিষয় সহজে বুঝিবার ও মনে রাখিবার সঙ্কেতের 

একটা দৃষ্টাত্ত দিব । 
বর্ণের উচ্চারণস্থাননির্ণয় সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণে যে সকল 
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নিয়ম আছে তাহ! বুঝিতে ও মনে রাখিতে বালকদিগের অনেক 

শ্রম করিতে হয়। কিন্ত ক, তালু, মুর্ঘা, দত্ত, ওঠ, এই কয়েকটি 

স্থান নির্দেশ করিয়া তত্তৎস্থান হইতে উচ্চার্য্য বর্ণগুলি স্পষ্টরূপে 

উচ্চারণ করিয়া ছাত্রকে শুনাইলে ব্যাকরণের এই বিষয়টি অতি 

সহজেই তাহার হৃদয়ঙগম হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাকে এই 

সন্কেত বলিয়া দেওয়! যার যে, ক, তালু, মুর্দা, দত্ত, ও ওঠ, 

পাচটি উচ্চারণস্থান যেমন ক্রমশঃ শরীরের ভিতর হইতে বাহিরে 

আসিতেছে, তত্ততস্থান হইতে উচ্চারিত বর্ণগুলিও (ছুই একটি 

ব্যতিক্রম ছাড়া) সেই ভাবে বণমালায় ক্রমে গ্রথিত 

আছে, যথা-_ 

ক তালু মুদ্ধা দত্ত ওঠ 
অআ লন ইঈ খাস ৯8 উউ' 

কবর্গ চবর্গ টবর্ণ তবর্ণ পবর্গ 

ষ রর ল বৰ 

হ্ শ ষ স 

তাহা হইলে ব্যাকরণের এই প্রকরণ ছাত্র অতি সহজে বুঝিবে ও 

করণ রাখিবে, এবং কখন ভূলিবে না! । 

শিক্ষায় আনন্দ উৎপাদনার্থে নানা স্থানে নানা পদ্ধতি অব- 

লম্বিত হইয়াছে । তাহার মুলস্ত্র শিক্ষাকে ক্রীড়ার পরিণত 

করা। ইউরোপে এই পদ্ধতি ফ্রবেলের ৭্কিগ্ার্ গা্টেন্*, 

অর্থাৎ “বাল্যোগ্ান” নামে অভিহিত, এবং বিদ্যালয় বালকের 

ক্রীড়াবন বলিয়া পরিগণিত হয়। পদ্ধতিটি স্থুলতঃ মন্দ নহে, 
কিন্ত তাহা ক্রমশঃ এত নুক্্স নিয়মাকীর্ণ হুইয়৷ পড়িয়াছে যে, 

শিক্ষাকাধ্য তদ্দ্যারা স্থথকর ন! হই! বরং কষ্টকর হুইয়। উঠে। 

শিক্ষাকাধ্য ন্ুখকর করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ শিক্ষার্থীকে 
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তাড়ন৷ বা ভর়প্রদর্শন না করিয়া আদর ও উৎসাহ দেওয়! উচিত। 
দ্বিতীয়তঃ শিক্ষান্ধারা যে উপকারলাভ হইবে তাহার কিঞ্চিৎ 

আভাস দেওয়া উচিত। তৃতীরতঃ শিক্ষার বিবয় সুমিষ্ট ভাষার 

চিত্তরগ্রক উদাহরণ ও সুন্দর চিত্রদ্বারা সমুজ্বল করিয়া হৃদয়গ্রাহি- 
ভাবে বিবৃত করা! উচিত। এবং চতুর্থতঃ শিক্ষা একট! অসাধারণ ও 

দুরূহ ব্যাপাঁর বলিয়া গম্ভীর ভাবে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থিত 

ন! করিয়া, তাহা আহার বিহারাদি সামান্ত সহজ নিত্যকর্মের হ্যায় 

আর একটি স্থখের কাজ বলিয়া আনন্দের সহিত তাহাকে সেই 

কার্যে নিবিষ্ট কর! কর্তব্য! শিক্ষা বড় বিষয় এবং ভক্তির বিষয় 

সন্দেহ নাই, এবং তাহাকে খেলার বিষয় বলিয়া ছোট করা 

উদ্দেশ্ত নহে। কিন্তু ভয় হইতে প্রকৃত ভক্তি হয় না, ভালবাস! 

হইতেই ভক্তির উৎপত্তি। পিতা মাতা দেবতাম্বরূপ। কিন্তু 

শিশু অগ্রে সন্গেহে তাহাদের অঙ্কে আরোহণ করিতে শিখিক্স! পরে 

ভক্তিভাবে তাহাদের চরণে প্রণাম করিবার যোগ্য হয়। 

৪| শিক্ষাপ্রণালীর চতুর্থ কথা এই যে শিক্ষার্থীর শক্তি- 

অনুসারে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া! উচিত । 

প্রথমতঃ ছাত্রের পাঠাভ্যাসের সময় ও শক্তির প্রতি দৃষ্টি 

রাখিয়া পাঠের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা উচিত। যেমন অতি- 

ভোজন শরীরের পুষ্টিসাধক নহে, তেমনই অতিরিক্ত পাঠ মনের 

পুষ্টিসাধক নহে। কিন্তু হুঃখের ও আশ্চর্যের বিষয় এই বে. এমন 
একটা সহজ ও স্থুল কথাও অনেক সময়ে শিক্ষক ও ছাত্রদিগের 
অভিভাবকগণ বিশ্বত হইয়। যান। অনেকে মনে করেন বত 

বেশী পুস্তকের পাতা উল্টান হইল তত বেশী পড়াশুন! হইল। 

তাহার মর্মগ্রহণ কর! হইল কি না, এবং এক একট! নূতন কথার 
মর্শগ্রহণ করিতে শিক্ষার্থীর কতবার মনোনিবেশপূর্বক আলোচনা 

১৬৭ 

৪। শিক্ষার্থার 
শক়্িজন্সারে 
শিক্ষা দেওয়! 
উচিত । 
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কর! আবশ্ঠক, ইহা কেহ ভাবেন না। আবার যেখানে ভিন্ন ভিন্ন 

বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক, সেখানে আর একটি বিষম বিপদ 

ঘটে। প্রত্যেক শিক্ষকমহাশয় অনেক সময় কেবল আপন 

বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠের পরিমাণ নির্দেশ করেন, ও 
তাহাতে যদিও একএকটি বিষয়ের পাঠাভ্যাস করিবার যথেষ্ট সময় 

থাকে, সমস্ত বিষয়গুলি অভ্যাস করিতে গেলে সময় থাকে না। 

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীর শক্তি-অন্রুসারে পাঠের বিষয়সকল 

নিদ্দিষ্ট হওয়া আবশ্তক। বালকের সকল বিষয় বুঝিবার শক্তি 

থাকে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও শিক্ষাদ্ধার! ক্রমশঃ বুদ্ধির 

বিকাশ হয়, এবং বুদ্ধির বিকাশানুসারে সহজ হইতে ক্রমশঃ দরূহ 

বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা! দিবার নিয়মের প্রতি প্রাচীনভারতে বিশেষ 

দৃষ্টি রাখা হইত । ১ এই নিয়মকেই অধিকারিভেদে শিক্ষাভেদের 
নিয়ম বলে। অনধিকারীর হস্তে পবিত্রব্রঙ্গজ্ঞানপ্রদ ভগবদগীতাও 

হিংসাধেষপ্রণোদ্িত বৈরনির্ধ্যাতন প্রবর্তক গ্রন্থ বলিয়া ব্যাখ্যাত 

হইতে পারে। 

শিক্ষার্থীর শক্তির অতিরিক্ত নিষয়ে শিক্ষা দেওয়! ষে নিক্ষল, 

তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ ফরাসী শিক্ষাতত্ববিদ্ রুসো 
তাহার “এমিলি” নামক গ্রন্থে দিয়াছেন। কোন গ্রাম্য শিক্ষক 

একজন অল্পবয়স্ক বালককে আলেক্জান্দার্ ও তাহার চিকিৎনক 

ফিলিপের গল্পে ষে নীতিশিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে তন্বিষয়ে 

উপদেশ দিতেছিলেন। গল্পটি সংক্ষেপে এই-_দিগ্বিজয়ী আলেক্- 

জান্দারের ফিলিপ্ নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন। ফিলিপ, 

১ মনু, ২১১২--১১৬ দ্রষ্টব্য । 
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রাজার প্রিয় প্রান্র হওয়াতে, ঈর্যাবশতঃ একজন পারিষদ আলেক্- 
জান্দারকে এই মর্মে পত্র লিখেন যে তীহার চিরশক্র পারস্ত 

দেশাধিপতি দেরা়সের কুমন্ত্রনায় ফিলিপ. ওঁষধের সঙ্গে তাহাকে 

বিষ পান করাইবে। আলেক্জান্নার দেখিয়া গুনিয়৷ বিবেচন। 

করিয়া! ফিলিপের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, এক জন 

সামান্ত লোকের কথায় সে বিশ্বাস বিচলিত হইতে না দিয়া, তিনি 

এঁ পত্রপ্রাপ্তির পরদিন সহাস্তমুখে পত্রখানি ফিলিপের হস্তে দিয়া 

তাহার প্রদত্ত ওষধ কিছু মাত্র সন্দেহ না করিয়া এক চুমুকে সমস্ত 

পান করিলেন। এতন্বারা আলেক্জান্দার্ মনের অসীম দৃঢ়তার ও 

সাহসের পরিচয় দেন। গ্রাম্য শিক্ষকের এই গল্প ও তদানুযঙ্গিক 

উপদেশবাক্য সমাপ্ত হইলে, রূসো তাহার উপদেশের সফলতা 

সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায়, শিক্ষক মহাশয় পরীক্ষ! করিবার 

নিমিত্ত রুসোকে অন্থরোধ করেন। এবং উক্ত গল্পে কিপ্রকারে 

আলেক্জান্দারের দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় পাওয়া গেল জিজ্ঞাসা 

করায়, বালক উত্তর দিল “একবাটি ওষধ ইতস্ততঃ ন! করিয়া 

একচুমুকে খাইয়া ফেলা । তখন শিক্ষক মহাশয় বুঝিলেন 
তাহার ব্যাখা! সত্বেও বালকের বুদ্ধির দৌড় যতদুর সে ততদুর 
মাত্রই বুঝিয়াছে। 

৫। শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্বে পঞ্চম কথা এই যে যাহা রী 

দেওয়া যায় তাহ। ভালরূপে শিথান উচিত। 

যাহা শিখান যায় তাহ। ভালরূপে না শিখাইলে তাহাতে কোন 

ফল হয় না। যখন যে বিষয় শিখান যার তখন শিক্ষার্থীর শক্তি 
অন্থসারে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য। যদি কোন 

কারণে কোন বিষয় বুঝাইতে বাকি থাকে, সে কথা শিক্ষার্থীকে 

বলিয়া দেওয়া! উচিত। কোন বিষন্ন ভাল করিয়! না শিখাইলে 

১৬৬, 

৫। যাহা! 

শিখান যার 

ভালরপে 

শিখান উচিত 
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৬। সকল 
কাধ্যই যথা- 
নিয়মে ও যথ। 
সময়ে করিবার 

শিক্ষা আবন্ঠক । 
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ষে কিরূপ দোষ ঘটে তাহ! নিমের ছুইটি দৃষ্টাস্তদ্বার! স্পষ্ট 
বুঝ! যাইবে । 

একবার কোন আত্মীয় ব্যক্তি তাহার দশ কি একাদশ বর্ষ 

বয়স্ক পুত্রটি কিরূপ পড়! শুনা করিতেছে পরীক্ষা করিতে আমাকে 
বলেন। সে বালক তখন একথানি ভূগোল পড়িতেছে দেখিয়! 

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “হুর্য্য পৃথিবী হইতে কতদূর ?* 
সে ততক্ষণাৎ উত্তর করিল ণনয়কোটি পঞ্চাশলক্ষ মাইল ।” তৎপরে 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম প্তুমি এখন পৃথিবী হইতে কতদুর ?” 

এই প্রশ্নের উত্তর সে সত্বর দিতে পারিল না। বালকটি ষে 

নিতান্ত নির্বোধ এমত নহে । কিন্তু দুরত্ব ও নৈকট্য কাহাকে 

বলে, ও পৃথিবী কোথায় এ সকল কথা তাহাকে ভালরূপে বুঝান 

হয় নাই। 

আর একবার কয়েকটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করি “কোন সংখ্যা 

৪ দিয়া বিভাজ্য কি ন।, দৃষ্টি মাত্র কিরূপে জ্ঞান! যায়?” অনেকেই 

উত্তর দিল “যদি তাহার দক্ষিণের শেৰ দুইটা সংখ্যা ৪ দিয়া ভাগ 

কর! যায়।” উত্তর ঠিক হইল না। ১২৫৬ এই সংখ্যা ৪ দিয় 

বিভাজ্য, কিন্তু দক্ষিণের শেষ সংখ্যায় ৫ ও ৬) ৪ দিয়া বিভাজ্য 

নহে। উত্তরে “শেষ দুইটা সংখ্যা” স্থলে “শেষ দুইটা অঙ্ক লইয়া 

যে সংখ্য। হয় তাহ” এই কথা বল! উচ্চিত ছিল। 

৬। শিক্ষাপ্রণালীসন্বন্ধে ষ্ঠ কথ এই যে সকল কার্ধ্যই 

যথাসময়ে ও ষথানিয়মে সমাধা করিবার অভ্যাস হওয়া আবশ্তাক । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে মনুষ্য কেবল জ্ঞানী হইলেই যথেষ্ট নহে, 

এই কর্ক্ষেত্রে কর্মী হওয়াও আবশ্তক। এবং কর্মী হইতে 

গেলে সকল কাধ্য যথাসময়ে ও বথানিয়মে সম্পন্ন করার অভ্যাস 

নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন, কি কার্য আমাদের 
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কর্তব্য এবং কিরূপে সেই কর্তব্য কার্য সম্পন্ন হয়, এই ছুই 
বিষয় জান! থাকিলেই যথেষ্ট । কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। উক্ত 

দুইটি বিষয়ের জ্ঞান আবশ্তক, কিন্ত তাহা যথেষ্ট নহে। এই 

জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কার্ধ্য করিবার অভ্যাস নিতাস্ত আবশ্তক। 

অভ্যাস না থাকিলে সামান্ত কার্ধাও সহজে করা যায় না। এ 

সম্বন্ধে পৃর্বধোক্ত সামান্য উদাহরণটি সকলেরই মনে রাখ! উচিত। 

সরল রেখা কাহাকে বলে আমর! জানি, কিরূপে তাহা অঙ্কিত 

করিতে হয় তাহাও জানি। কিন্তু এক হস্ত পরিমিত একটী 

সরল রেখা যন্ত্রের সাহাধ্য ব্যতিরেকে বিলক্ষণ অভ্যাস না থাকিলে 

বোধ হয় কেহই টানিতে পারে না! । 

যথাসময়ে যথানিয়মে কার্যা করিবার অভ্যাস এই সংসার- 

যাত্রার মহামূল্য সম্বল । তাহা পাইবার নিমিত্ত সকলেরই বত্ববান 

হওয়া কর্তব্য। সেই অভ্যাসশিক্ষা প্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্টকর, এবং 

কিছুদিন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কেই সর্বদা সতর্ক থাকিতে 

হয়। কিন্তু মঙ্গলময়ী প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, একবার অভ্যাস 

জন্মাইলে আর কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না, আপনা হইতে 

শিক্ষার্থী যথানিয়মে অভ্যন্ত কাধ্য করে, ন! করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে 

পারে না। 

৭। শিক্ষাপ্রণালীর সপ্তুষ্ব কথা এই যে ভ্রম ঘটিলে তত্ক্ষণাৎ 

তাহার সংশোধন আবশ্তক। র্ 

এই নিয়ম ইহার পূর্বোক্ত নিয়মের এক প্রকার অন্থবৃত্তি ॥ 

যাহা অভ্যাপ করা যায় তাহ ক্রমশঃ সহজ হ্ইয়া আইসে ও 

ছাঁড়িয় দেওয়া কঠিন হয়। ভ্রম একবার হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার 
ংশোধন যত সহজ, বারংবার হইতে থাকিলে তাহা অভ্যস্ত 

হইয়া যায়, এবং তাহার সংশোধন আর তত সহজ হয় না। 

১৭১. 

৭| ভ্রম ঘটলে 
তৎক্ষণাৎ 
সংশোধন 

আবশ্যক । 



৭ 

৮। শিক্ষার্থার 
আত্মসংবযম 

আবগ্ঠক | 

জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ১ম ভাগ 

এ নিয়ম কেবল মানসিকশিক্ষাসম্বন্ধীয় নহে, শারীরিক ও 

নৈতিক শিক্ষাতেও ইহা! বিশেষ প্রয়োজনীয় নিয়ম | 

অনেকে মনে করেন সামান্ত ভ্রম বা সামান্ত দোষের প্রতি 

দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন নাই, কেবল গুরুতর ভ্রম ও গুরুতর 

দোষ সংশোধন করা আবশ্তক। এরূপ মনে করা বড়ভুল। 

সামান্ত ভ্রম ও সামান্ত দোষ সংশোধনে বিরত থাকিলে গুরুতর 

ভ্রম ও গুরুতর দোষ সহজেই ঘটে, এবং তাহার সংশোধন কষ্ট- 

সাধ্য হইয়! উঠে। 

৮। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অষ্টম কথা এই যে, শিক্ষার্থীর 
আত্মনংযম অত্যাবস্ঠক। কারণ প্রবৃত্তি সংঘত করিতে না 

পারিলে অন্ত কর্তব্পালন দুরে থাকুক, শিক্ষালাভের নিমিত্ত যে 

ফূময় দিতে ও ষে শ্রমস্বীকার করিতে হয়, শিক্ষার্থী তাহ! দিতে ও 

হ্বীকার করিতে সমর্থ হইবে না, পাঠাভ্যাসকালে অন্ত প্রবৃত্তি 

তাহার মনকে অপর দিকে লইয়৷ যাইবে । 

শিক্ষা স্থখকর হওয়া উচিত, পূর্বোক্ত এই নিয়মের সহিত 

বর্তমান কথার বিরোধ আছে, কেহ যেন একূপ আশঙ্কা না 

করেন। শিক্ষা সুখকর হইতে গেলে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

কার্ধ্য কর! চলে না, সত্য। কিন্তু আত্মসংযম স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে 

কার্য্য নহে। বরং কর্তব্পালন নিমিত্ত কখনও যাহাতে স্বেচ্ছার 

বিরুদ্ধে যাইতে ন! হয়, অসৎ ইচ্ছ! ও প্রবৃত্তি দমন কষ্টকর ন৷ হয়, 

সেই অবস্থাপ্রত্তি সংযম শিক্ষার উদ্দোশ্ত। ন| বুধিয়া পরের 
ইচ্ছ। ও আদেশমত কার্য কর আত্মসংযম নহে, বুঝিয়া স্বেচ্ছায় 

আপন প্রবৃত্তি দমন করার নাম আত্মসংযম। 

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন আত্মসং্ঘম ভীরু ও 

অনুস্ভমণীলের কার্ধ্য। এ কথা নিতান্ত ভ্রাস্তিমূলক। ক্রোধ 



ঠা 

৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় । 

« লোতভাদি বৃত্তির উত্তেজনায় কা ধ্যকর! মানসিক বলহীন মন্ুয্যের 
স্বভাবদিদ্ধ। প্রবৃত্তিদমন করাই প্রকৃত মানসিক বলের কার্ধ্য । 

৯। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে আর একটি কথা এই যে শিক্ষা প্রথম 

অবস্থায় বাচনিক ও শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় হওয়া আব্্তক। 

শিক্ষার্থী যতদ্দিন পড়িতে না শিখে এবং অন্তভাষ! না জানে, 

ততদিন তাহার শিক্ষা অবশ্তই বাচনিক ও তাহার মাতৃভাষায় 

হইবে। কেহ কেই বলেন শিক্ষা এইভাবে কিছু দিন চল! ভাল। 

এবং আর কেহ কেহ বলেন ছাত্রকে শীঘ্র পড়িতে শিখাইয়া ও 

অন্ত ভাষ! শিখাইয়! পুস্তকের ও আবশ্তকমত অন্য ভাষার সাহায্য 

শিক্ষা! দিতে পারিলে অন্নদিনে অধিক শিক্ষা লাভ হইতে পারে। 

ভাষার সাহায্য বিন! শিক্ষাকার্ধ্য চলিতে পারে না। ভাষাও 

একটি শিক্ষার বিষয়। এবং পুস্তকপাঠ ভিন্ন নানা দেশের নানা 

কালের মনীধিগণের তত্বালোচন! আমাদের জ্ঞানগোচর হইতে পারে 
না। অতএব ভাষাশিক্ষা ও পুস্তক পাঠ করিতে শিক্ষা জ্ঞানলাভের 

প্রধান উপায়। কিন্তু কেহ যেন এপ মনে না করেন যে 

ভাষাশিক্ষা ও পুস্তক পাঠ শিক্ষাই শিক্ষার উদ্দেশ্ত। শিক্ষার 

উদ্দেস্ত, পূর্ববেই বল! হইয়াছে, জগতে নান! বস্ত ও বিষয়ের জ্ঞান- 

লাভ ও শিক্ষার্থীর নিজের উতৎকর্ষসাধন। ভাষ! শিক্ষা ও পঠন 

শিক্ষা তাহারই উপায়মাত্র । তবে এই ছৃইটী উপায় শিক্ষার্থীর 

শক্তি অন্থসারে যত শীঘ্র অবলম্বন কর! যাইতে পারে ততই ভাল । 

মাতৃভাষার বাচনিক শিক্ষার্থারা শিক্ষার্থীর শব্বসম্বল ও বস্ত- 
বিষয়ক জ্ঞানসম্বল কিঞ্চিং সঞ্চিত হইলে তাহার জানা! শব্ধ ও 

বিষয় বিশিষ্ট পুস্তক পড়িতে, এবং পুস্তকের কথ৷ ও অগ্তান্ত জানা 
কথা লিখিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। 

উচ্চারিত শব্দের ভিন্নভিন্নবর্ণে বিশ্লেষণ, সেই বর্ণগুধিকে 

১৭৩ 

৯। শিক্ষা 

প্রথমে বাচ- 

নিক ও শিক্ষ।- 

থাঁর মাতৃ- 
ভাষায় হওয়৷ 

আবশ্যক । 

ক্রমশং পঠন 
ও লিখন 
শ্রিক্ষা ৷ 



৯৭৪ 

সঙ্গে সঙ্গে 
কিঞিৎ রেখ।- 
গণিত শিখান 
উচিত। 

১০1 ভাষা ও 

রচন। শিক্ষার 
বিশেষ নিয়ম । 
অপ্রচলিত 

ভাষা শিক্ষার্থে 
কাবা ও 

ব্যাকরণ প।ঠ, 

প্রচলিত ভাষা 

জ্ঞান ও কর্ম্ম। [১ম ভাগ 

চিহ্ুত্বারা অস্কিতকরণ, এবং সেই অস্কিত চিহ্ন বা অক্ষর সংযোগে 

পুনরায় শব্ধ উচ্চারণ, আমাদের অভ্যস্ত বলিয়া আমরা যত সহজ 

মনে করি, শিশুর পক্ষে তাহা তত সহজ নহে, এবং শিশুকে 

শিথাইবার সময় এই কথ! মনে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। 

তাহা হইলে শিগুকে তাড়না না করিয়া তাহার গঁংন্বক্য ও 

কৌতুহল বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষা সুখকর করিতে পারা যাইত । 

লিখন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ রেখাগণিত 1শখাইলে 

ভাল হয়। 

এ কথা শুনিষ! যেন কোন শিক্ষকের মনে চি বা শিক্ষা রী 

মনে ভয় না হয়। সেই চিন্তা ও ভয় নিবারণ নিমিত্তই এই কথা 

বলিলাম । রেখাগণিত জটিলরূপধারণ পূর্বক সহপা উপস্থিত 
হয়, এই জন্ত তাহার আগমন চিন্তা ও ভয়ের কারণ হয় । কিন্তু 

যদি তাহার সরল মুক্তিতে তিনি ক্রমশঃ আমাদের সহিত পারচিত 

হয়েন, তাহা হইলে সে ভাব ঘটে না। লিখন শিক্ষার সময় যদি 

সরলরেখা, বক্ররেখা, গোলরেখা, লম্ব, সমাস্তররেখা, কোণ, 

সমকোণ, এই কয়েকটি বিষয় বিনা আড়ম্বরে শিশুদিগকে অঙ্কিত 

করিয়া দেখাইয়৷ দেওয়া যাঁর, তাহ! হইলে তাহারা স্থপ্রণালীতে 

লিখনের নিয্নম এবং রেখাগণিতের কয়েকটি স্থল কথা একসঙ্গে 

সহজে শিখিতে পারে । 

১০। ভাষা! ও রচন!প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা 

আছে তাহা এই স্থানে একৰার বল! উচিত। 

প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত সরল কাব্য ও 

কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ পাঠই প্রশস্ত উপায় । বর্তমানে প্রচলিত ভাষা 

শিক্ষার্থে উক্ত উপায় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষায় কথোপ- 

কথন অবলম্বনীয় ৷ 



রা 

৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় । 

কেহ কেহ বলেন শিশু যে গ্রণালীতে মাতৃভাষ! শিখে সেই 
: প্রণালীতে, অর্থাৎ কথোপকথনদ্বারা অন্ত ভাষাশিক্ষা দেওয়াই 

ভাষাশিক্ষার মুখ্য উপায়, এবং ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে 

কাব্যপাঠ দ্বারা ভাষাশিক্ষা করা ভাষাশিক্ষার গৌণ উপায়। 

একটু ভাবিয়া! দেখিলেই বুঝ! যাইবে একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। 
মাতৃভাষা শিক্ষারস্থলে, শিক্ষক স্বয়ং প্রকৃতি, শিক্ষার উত্তেজক 

শিশুর অত্যন্তপ্রয়োজন, শিক্ষার সহকারী বিষয়ের নৃতনত্ব ও 
তজ্জনিত আনন্দ। এ শিক্ষা! সুখকর বটে, কিন্তু সহজ বা অনায়াস- 

লব্ধ বলিয়া স্বীকার কর! যায় না। একটি নুতন কথা শুনিয়া 

শিখিবার নিমিত্ত শিশু অনবরত আবৃত্তি করিতে থাকে, কখন 

শুদ্ধভাবে কখন অগুদ্ধভাবে, কথন ভূলিয়! যায় আবার শুনিয়া লয়, 

স্বয়ং প্রয়োগ করিতে কত অসংলগ্রতা দেখায় ও তাহাতে 'অমৃতং 

বালভাষিতং” বলিয়া কত আদর পায়। কতবার নিলে প্রয়োগ 

করে, এবং কতবার অপরকৃত প্রয়োগ শুনে । এইরূপে অনেক 

অভ্যাসের পর কথাটা ঠিক শিখে । তবে কোন কঠোর শিক্ষকের 

অন্তায় তাড়না! বা অবিবেচক শুভাকাজ্ষী অভিভাবকের সময় 

বাচাইবার নিমিত্ত বৃথাযত্র এ শিক্ষার বাধ! জন্মায় না। অন্ত 

ভাষ! শিক্ষার সময় এই সকল বাধার নিবারণ কর্তব্য, এবং তাহ! 

হইতে পারে। কিন্তু উপরিউক্ত স্থযোগগুলি সমস্ত পাওয়া 

অসম্ভব। সেই সুযোগ কিয়ংপরিমাণে পাইবার এক উপায়, 

যাহারা শিখাইবার ভাষা! কহে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার্থীকে রাখা । 

যেখানে সে উপায় অবলম্বন কর! অসম্ভব, সেখানে শিখাইবার 

ভাষা! লিখন. গঠন ও কথনে শিক্ষার্থীকে অভ্যাস করানই প্রশস্ত 

উপানন। 

কাহার কাহার মতে যদিও কাব্যপাঠ ভাষ! শিক্ষার উপায় 

১৭৫ 

শিক্ষার্থে সেই 
সঙ্গে কথোপ- 
কথন প্রণালী 
অবলম্বনীয়। 



রচন! প্রণ।লী 

দ্বিবিধ- 
সাহিত্যিক 
ও বৈজ্ঞনিক । 

ভান ও কর্ম্ম। [১ম ভাগ 

হইতে পারে, প্রথম অবস্থার বাাকরণপাঠ নিশ্রয়োজন ও কষ্টকর। 

বর্তমানে প্রচলিত যে সকল ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ, এবং 

শবরূপ ও ধাতুরূপ স্বল্প ও সরল (যেমন ইংরাজি ভাষা ), তাহা 

শিক্ষার নিমিত্ত প্রথম অবস্থায় ব্যাকরণ পাঠ আব্শ্তক ন৷ 

হইতে পারে। কিন্তু যে সকল প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষার 

ব্যাকরণ সহজ নহে, এবং ষাহাতে শবরূপ ও ধাতুরূপ অতি বিস্তৃত 

ও জটিল ব্যাপার, (যেমন সংস্কৃত ভাষা ) তাহা শিক্ষার নিমিত্ত 

কিঞ্চিৎ ব্যাকরণপাঠ অর্থাৎ অন্ততঃ সচরাচর ব্যবহৃত শব্দের 

ও ধাতুর রূপ কণস্থ করা শ্রমসাধ্য হইলেও একমাত্র উপায়। 
একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, ব্যাকরণ পাঠ বাদ দিলে 
সেই শ্রমের প্রকৃত লাঘব হয় না। আপাততঃ লাঘব হইল 

বলিয়। মনে হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে দেখা যাইবে ব্যাকরণ 

বাদ দিয়া কেবল কাবাপাঠদ্বারা ভাষা শিথাইতে মোটের উপর 

অধিক সময় ও শ্রম লাগে। 

রচন। শিক্ষা, অর্থাৎ সুপ্রণালীতে সরল ভাষায় সংক্ষেপে মনের 

ভাব প্রকাশের নিমিত্ত ভাষা প্রয়োগ শিক্ষা,_-তত্বনির্ণয় ব। জ্ঞান- 

প্রচারার্থে গ্রন্থপ্রণয়ন, লোকের চিত্তরঞ্জন বা লোককে ইচ্ছামত 

পরিচালননিমিত্ত বক্ততাকরণ, অথবা দৈনন্দিন সামান্ত কর্ম 

সম্পাদন--সকল প্রকার কার্য্যের নিমিত্তই প্রয়োজনীয় । রচনা- 
প্রণালী সংক্ষেপে দ্বিবিধ-_বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক। প্রথমোক্ত 

প্রণালীতে, বর্ণিত বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক 
ভাগ বথানিক়মে ও যথাক্রমে বিবৃত হয়। দ্বিতীয়োক্ত প্রণালীতে 

বর্ণিত বিষয়ের গোটাকতক বাছা বাছা কথ! নিয়মের বাধাবাধি 

না! করিয়া! যাহার পর যেটি বলিলে সুবিধা হয় সেইরূপে এমন 

কৌশলের সহিত বিবৃত হয় যে, তন্ার! পাঠক অন্ুক্ত কথাগুলি 



৬ষ্ঠ অঃ] জ্ানলাভের উপায় 

সমস্ত, অস্ততঃ বিবৃত বিষয়ে যাহা কিছু জানিবার যোগা, একপ্রকার 
হৃদক্নঙ্গম করিতে পারেন। 

একটি দৃষ্ান্ততবারা৷ এই ছুই প্রণালীর প্রতেদ স্পষ্ট করিয়া দেখা 
যাইবে। 

মনে করুন কোন একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা 

রচনার উদ্দেশ । বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেই দেশের আকার, 

আয়তন, ভূমির বন্ধুরতা, নদী, গিরি, বন, উপবন, গ্রাম, নগর, 
উদ্ভিদ, জন্তু, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, শাসনপ্রথ! ইত্যার্দি যথাক্রমে 

বিবৃত হইবে। সাহিত্যিক প্রণালীতে উক্ত বিষয়ের মধ্যে প্রধান 
প্রধান কতকগুলিমাত্র এরূপ কৌশলে বণিত হইবে যে তন্দার! 

সমস্ত প্রদেশের একখানি ছবি পাঠকের মনে অঙ্কিত হইতে পারে । 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীর লেখক পাঠককে সঙ্গে লইয়া বণিত প্রদেশের 

সমস্ত ভাগে পর্যাটন করেন। সাহিত্যিক প্রণালীর লেখক 

পাঠককে লইয়া! নিকটস্থ কোন উচ্চ শৈলশিখরে আরোহণ করেন 

ও অঙ্গুলিনির্দেশপুর্ব্ক বণিত প্রদেশ এককালে পাঠকের দৃষ্টিগোচর 
করিয়া! দেন। শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বন স্থখকর, কিন্ত সকলেরই 

সাধ্য নহছে। প্রথমোক্ত প্রণালী কষ্টকর হইলেও সকলের 

আরভ্তাধীন। পাঠককে সঙ্গে লইয়া সমস্ত প্রদেশ পর্যটন 

কষ্টকর হইলেও সকলেরই সাধ্য । কিন্তু উচ্চগিরিশৃঙ্গ আরোহণ, 

আবার একা নহে, পাঠককে লইয়া, বিশেষ শক্তিসাপেক্ষ! - "সে 
শক্তি যাহার নাই, তাহার পক্ষে সে উচ্স্থান আরোহুণের 

আশা ছরাশ। । রচনাশিক্ষায় এই কথ! মনে রাখা আবশ্ুক। 

১১। শিক্ষাপ্রণালীর যে কয়েকটি কথা বলিবার ইচ্ছ৷ ছিল 
তাহার একাদশ ও শেব কথ! জাতীয় শিক্ষা সন্ধীয় । 

অনেকেই বলেন শিক্ষা জাতীয় ভাবায় জাতীয় সাহ্ছিতা- 

৯২, 

১ পণ 

১১। জাতীয় 

শিক্ষা । শিক্ষা 
প্রথম ভরে 

জাতীয় ভাবার 



১৭৮ ভস্তান ও কম্ম। [১ম ভাগ 

জাতীয় আদশা দর্শনের উচ্চ আদর্শ অন্সারে দেওয়া! উচিত। আবার কেহ কেহ 
নুসারে চল! 
উচিত, পরে 

নান! ভাবায় 

ও নার্ব্বভৌ- 
মিক ভাবে 
চলিবে। 

বলেন শিক্ষাতে জাতীয় ভাব আনা অবৈধ । শিক্ষা সার্ধবভৌমিক 

ভাবে চলা উচিত, তাহা! ন! হইলে, শিক্ষার্থীর মন উদ্দারতাস্থলে 

সন্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই হুইটি কথাই কিয়ৎপরিমাণে সত্য, 

কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে। 

শিক্ষা যতদুর সাধ্য শিক্ষার্থীর জাতীয় ভাষায় দেওয়া উচিত। 

তাহা হইলে শিক্ষার বিষয়গুলি অল্লায়াসে ও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার্থর 

বোধগম্য হয়। বিজাতীয় ভাষা শিখিবার শ্রম ও বুবিবার 
অনুবিধা তাহাকে ভোগ করিতে হয় না। এবং জাতীয় 

সাহিত্দর্শনের উচ্চাদর্শ অনুসারে শিক্ষাও সেইরূপ সহজে ফলপ্রদ 

হয়, কারণ পূর্ববসংস্কারবশতঃ শিক্ষার্থীর চরিত্র ও মন কিয়্ৎপরি- 

মাণে সেই আদর্শানুসারে গঠিত, সুতরাং তদন্ুসারে শিক্ষা দিলে 

তাহাকে আর ভাঙ্লিয়! গড়িতে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া 

বিজাতীয় ভাষাশিক্ষার় অবহেলা, ও বিজাতীয় সাহিত্য দর্শনের 

উচ্চাদর্শের প্রতি অনাস্থা, কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে ন!। 

বিজাতীয় ভাষাতেও এরূপ অনেন্জ জ্ঞানগর্ভ কথ! থাকিতে পারে 

যাহা ছাত্রের জাতীয় ভাষাতে নাই। এবং তাহা না হইলেও, 

সেই ভাষা আমাদের স্তায় একজাতীয় মনুষ্যের ভাষা, এবং তন্বারা 

আমাদের ন্তার একজাতীয় মনুষ্য তাহাদের স্থথছুঃখাদি মনের 

ভাব, এবং সরল ও জটিল জ্ঞানের কথা, ব্যক্ত করে, সুতরাং 

বিজাতীয় ভাষা মন্থষ্যের পক্ষে অবহেলার বস্তু নহে। আর 

বিজাতীয় উচ্চাদর্শ শ্বজাতীয় : উচ্চাদর্শের শ্ব্ধপ হুইলেত অবশ্ঠই 

আদরণীয়, এবং তাহা! ন| হইলেও আদরণীয় ও যথাসম্ভব 

অনুকরণীয়। বিজাতীয় 'উচ্চাদর্শের ও স্গুণের . অনাদর বুথ 

ও ভ্রান্ত জাত্যভিমানের কাধ্য। এস্থলে-- | 



গুঠ অঃ] জ্তানলাভের উপায় । 

“স্মহখান: ম্বলা নিত্যালাহহীলাবহাহনি ॥ 

'অন্যাহদি অহ ঘল্দী ব্লীহন' হুমৃক্ধত্বাহমি ॥৮১ 

*শ্রন্ধাবান ব্যক্তি নিকষ্টের নিকটেও শুভ বিস্তা আর পরম 

ধর্মজ্ঞান, এবং নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ব, লাভ করিতে পারে ।”-__ 

এই প্রসিদ্ধ মন্ুবাক্য মনে রাখ। উচিত । 

শিক্ষা! সার্বভৌমিক ও উদার ভাবের হওয়া উচিত সন্দেহ 

নাই, কিন্তু সে নিয়ম শিক্ষার উচ্চন্তরের নিয়ম, নিম্নস্তরে 

প্রযোজ্য নহে। শিক্ষার্থী অনবচ্ছিন্ন ও নিল্রিপ্ত ভাবে সংসারে 

আইসে না ও থাকে না। নিরমিত শিক্ষারস্তের পূর্বেই প্রকৃতি 

তাহাকে জাতীয় ভাবায় শিক্ষিত, ও কতকগুলি জাতীয় সংস্কারে 

দীক্ষিত করেন, এবং কতকগুলি জাতীয়ভাব তাহার অন্তরে 

বিকশিত করেন। সেই ভাষার সাহায্যে সেই সংস্কারের ও ভাবের 

উৎকৃষ্ট ভাগগুলিকে বদ্ধমূল ও বদ্ধিত করণোদ্ধেশে প্রথম অবস্থায় 

শিক্ষা কাধ্য চালাইলে শিক্ষা শীঘ্র স্ুফলপ্রদ হয়। এবং তাহ! 

না করিয়া! সে সমস্ত সংস্কার ও ভাবগুলি শিক্ষার্থীর মন হইতে 

মুছিয়! ফেলিয়া নূতন আদর্শান্ুসারে তাহাকে শিক্ষ1 দিবার চেষ্টা 
করিলে, শিক্ষার ফললাভ শীঘ্র হয় না, এবং পরিণামে স্থফল 

ফলিবার সম্ভাবনাও অধিক থাকে না। শিক্ষার উচ্চস্তরে 

শিক্ষার্থীকে বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষিত ও বিজাতীয় উচ্চাদর্শ 
সম্ভবমত অনুকরণে প্রবৃত্ত করা উচিত। 

জাতীয়ভাব ও স্বদেশানুরাগ উচ্চ সদগুণ, এবং তন্থারা দিব 
প্রভূত হিতসাধন হইয়াছে । কিন্ত জাতীরভাব ও স্বদেশান্ুরাগ 
অন্ত জাতির ও অন্ত দেশের প্রতি বিদ্বেষভাবে পরিণত হওয়া 

উচিত নহে । সত্য বটে প্রাচীন গ্রীসে জাতীয়ভাব ও স্বদেশানুরাগ 

১ মনু ২। ২৩৮ 

১৭১ 
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শিক্ষার 
উপকরণ। 

১। শিক্ষক। 

তাহার লক্ষণ। 

শারীরিক গুণ, 

স্পট ও উচ্চ 

স্বর, সু দৃষ্টি 
তীব্র শ্রবণ 
শক্তি? 
মানসিক ও 
আধ্যাত্মিকগুণ 
ধ্বীর বুদ্ধি। 

ভান ও কণ্ম। [ ১ম ভাগ 

প্র ভাব ধারণ করিয়াছিল, এবং গ্রীসের প্রতিভাবলে পাশ্চাত্য 

সাহিত্য কতট! প্র ভাবে উদ্ভাবিত। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের 
ত্র সমর পাশ্চাত্যজাতির বাল্যকাল বলিলেও বলা যায়। এবং 

বাল্যের কলহপ্রিয়তা ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেভাব প্রৌঢ়াবস্থায় 
শোভ৷ পায় না। 

শ৩। প্পিক্ষাল্ল ভগ্ন ঞ।। এক্ষণে শিক্ষার 

উপকরণ সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ বল! আবশ্তক । 

শিক্ষার উপকরণ নানাবিধ, যথখ|-_( ১) শিক্ষক, (২) বিগ্ভালয়, 

(৩) বিশ্ববিস্তালয়, ৫) পুস্তক, €৫) পুস্তকালয়, (৯) যন্ত্র ও যন্ত্রালয়, 

(৭) পরীক্ষা! ৷ 

এই সাতটির প্রত্যেকের সম্বন্ধে ছুই চাঁরিটি কথা বলা 

যাইবে। 

১। স্পিল্ষন্কই শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকরণ। 
আশ! করি শিক্ষার উপকরণ বলাতে শিক্ষকের মর্যাদার কোন 

হানি হইবে না। 

উপযুক্ত শিক্ষকের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকা আবশ্তাক। 

শারীরিক গুণের মধ্যে স্পষ্ট ও উচ্চ স্বর, হুক্ষ দৃষ্টি, ও তীব্র শ্রবণ- 
শক্তি, প্রয়োজনীয় । বহুসংখ্যক ছাত্রকে একত্র শিক্ষা দিতে 

হইলে এ গুণগুলি না থাকিলে চলে না। মানদিক ও আধ্যাত্মিক- 

গুণের মধ্যে প্রথমতঃ ধীর বুদ্ধির প্রয়োজন । বুদ্ধি হুক হুইয়াও 

চঞ্চল হইলে শিক্ষাকার্ধ্য স্ুচারুরূপে চলে না। এককালে 

অনেককে বুঝাইতে হইবে, অনেকের সংশয় ছেদন করিতে হইবে, 

স্থতরাং শিক্ষকের নিজের বুদ্ধি ধীর থাক! আবশ্তক। 

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকের নান! শান্ত্রে দৃষ্টি ও কোন এক শাস্ত্রে 
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা আবশ্তক। নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকারু 
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4 প্রয়োজন এই যে, সকল শাস্ত্র পরম্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট, ও এক শাস্ত্রের নান! শাস্ত্রে দৃষ্টি 

কথ! অন্তান্ত শান্তার! উদ্বাহত হইয়া থাকে, স্থৃতরাং নানা শান্তে ও ৪85 
শান্তর প্রগাঢ় 

কৃষ্টি থাকিলে শিক্ষক যে শান্ত্রব্যবসায়ী তাহার বিশদব্যাখায় পাণ্ডিত্য এবং 

বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন। কোন এক শাস্ত্রে প্রগাট জানের সীমা 

পাণ্ডিত্যের আবশ্তকতা এই যে, তাহ! না থাকিলে গভীর টান ৪ 

পাঙিত্য কি তাহা জান! যায় না, এবং তাহা না জানিলে 

তত্প্রতি নিজের তাদৃশ অনুরাগ জন্মে না, এবং শিক্ষার্থীর মনেও 

তংপ্রতি অনুরাগ জন্মান সম্ভবপর নহে। আর এক কারণেও 

প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের আবশ্তকতা আছে। যদিও পূর্বস্থধীদিগের 

অর্জিত জ্ঞান, যাহা আমর! উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি, 

) অতি বিপুল, কিন্তু জ্ঞান অনন্ত, অতএব নূতন নৃতন তত্ব আবিষ্কার 

করিয়। জ্ঞানের সীম! বিস্তার কর! শিক্ষার একটি প্রধান কর্তব্য, 

এবং শান্ত্রবিশেষে প্রগাঢ় পাগ্ডিত্য না থাকিলে সেই শাস্ত্রের নূতন 

তত্বাবিষ্কারের শক্তি হয় না । প্র শক্তি উচ্চশ্রেণির শিক্ষকদিগের 

থাক! আবশ্তক, এবং যাহাতে উচ্চশ্রেণির ছাত্রদিগের এ শক্তি 

জন্মে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়। তাহাদের কর্তব্য । 

বল! বাহুল্য, শিক্ষক মাত্রেরই শিক্ষাশান্ত্রে অভিজ্ঞত! নিতান্ত শিক্ষা শাস্ত্রে 

প্রয়োজনীয় ৷ শিক্ষাবিষম্বক প্রধান প্রধান গ্রন্থ বা গ্রস্থাংশ 

( বথ! মনু, প্লেটো, রুসো, লক, স্পেন্সর, বেন প্রভৃতি প্রণীত গ্রন্থ ) 

তাহাদের পাঠ করা আবশ্তক। এ 

: সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা শিক্ষকের প্রয়োজনীয় সদ্খুণ। তাহা সহিষতা ও 

না থাকিলে তিনি নিজের চিত্ত স্থির, ও শিক্ষার্থীর চিত্ত শ্রদ্ধাযুক্ত উঠনিরহা। 

ও আকৃষ্ট, রাখিতে পারেন না । 

শিক্ষাকার্ধের প্রতি ও শিক্ষার্থীর প্রতি অনুরাগ থাকা 

'শিক্ষকের নিতান্ত আবশ্তক। তাহা না থাকিলে নির্জীব কলের 
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।শক্ষাকা, 

প্রতি ও শিক্ষা- 
খাঁর প্রতি 
অনুরাগ । 

ছাত্রের সহিত 

সহানুভূতি 
জআবহ্ঠক । 

জ্ঞান ও কর্ম । [১ম ভাগ 

মত শিক্ষাকারধ্য চলিবে, সজীব আগ্রহের সহিত শিক্ষার্থীর অন্তরে 

শিক্ষক নবজীবন সঞ্চার করিতে পারিবেন না। এই অনুরাগ 

প্রযুক্ত অনেক প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছাত্রের ন্যায় নিত্য পাঠাভ্যাগ 

করিয়। অধ্যাপনাকাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকেন, এবং এইরূপে 

কোন্ কথার পর কোন্ কথা বলিলে ভাল হয় অগ্রে স্থির করিয়! 

আসেন বলিয়াই তাহারা অল্পসময়ে অধিক কথা শিখাইতে 

পারেন। 

শিক্ষক ছাত্রের মনে ভক্তির উদ্রেক করিবেন, ভয়ের উদ্রেক 

কর! অবিধি ও অনিষ্টকর। প্রসিদ্ধ শিক্ষাতত্ববিদি লক ১ যথার্থই 

বলিয়াছেন, "বাযুবিকম্পিত পত্রে স্পষ্ট লিখনের চেষ্টা এবং ভয়ে 

কম্পিত ছাত্রের মনে স্থায়ী উপদেশ অঙ্কিত করণের চেষ্টা 

তুল্য ।” 

ছাত্রের সহিত সহানুভূতি শিক্ষকের নিতান্ত আবম্তক। 

তাহ! থাকিলে ছাত্রের অভাব ও অপূর্ণতা শিক্ষক বুঝিতে পারেন, 

এবং বিরক্ত না হইয়! তাহা পুরণ করিতে সমর্থ হয়েন, ও 

তাহার ফলে, ছাত্রের মনে ভক্তি সঞ্চারিত করিয়! তাহাকে আকুষ্ট 

ও তাহার উপদেশগ্রহণে সমধিক আগ্রহযুক্ত করেন। আর সেই 

সহানুভূতি না থাকিলে, একদিকে শিক্ষক ছাত্রের অভাবপুরণে' 

যথাযোগা যত্ব করিতে বিরত থাকেন, এবং অপর দিকে সেই 

যত্বের অভাবপ্রযুক্ত ছাত্রও তাহার উপদেশ গ্রহণে তাদৃশ তৎপর 

হয় না। আর একটি কথাও মনে রাখা উচিত। শিক্ষক বদি 

ছাত্রকে হীনজাতি ও হীনবুদ্ধি মনে করেন, তাহ! হইলে ছুরূহ 

শিক্ষাকার্ধ্যে যে দৃঢ় বত্ব আবশ্তক, তাহা প্রয়োগ করিতে তীহার 

সমধিক উত্তেজনা থাকে না, কেনন! তিনি ভাবেন তাহার শিক্ষা- 

১ 590170৩ প1)0081)5 01 100020101) ভ্রষ্টবয। ্ 
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কার্ধোর নিক্ষপ্নতার কারণ তাহার নিজের অযোগ্যতা নহে, 

তাহার ছাত্রদিগের অষোগ্যত1। 

উপদেশদাতা ও উপদেশগ্রহীতার মধ্যে সহান্থভৃতি সম্বন্ধে মহম্মদের গল্প । 
একটি সুন্দর গল্প আছে । কোন দরিদ্র মুসলমান তাহাঁর পুত্রকে 

লইয়! মহম্মদের নিকট আইসে, এবং পুত্র চিনি খাইতে ভালবাসে, 

কিন্তু সে তাহা যোগাইতে পারে না, অতএব কি করিবে 

উপদেশ চাহে। মহম্মদ তাহাদিগকে একপক্ষ পরে আসিতে 

আদেশ দেন, এবং তাহারা পুনরায় .আসিলে, দরিদ্রের পুত্রকে 

অতি তেজস্বিভাষায় ক্রমশঃ চিনি ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করেন। 

পিতা! পুত্র অবশ্তই সেই আজ্ঞা শিরোধাধ্য বোধ করিল, কিন্ত 
পিত৷ জিজ্ঞাসা করিল, এই সামান্ত উপদেশ দিবার নিমিত্ত স্বয়ং 

পয়গম্বর কেন একপক্ষ সময় লইয়াছিলেন। মহম্মদ হাসি 

বলিলেন, তিনি অতিশয় মিষ্টপ্রিয় ছিলেন, নিজে চিনি ছাড়িতে 

না পারিলে অন্যকে তাহা! ছাড়িবার আদেশ করা অন্তায়, এই 

জন্য একপক্ষ সময় লইয়৷ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ও যখন 

নিজে ছাড়িতে পারিয়াছেন, তখন অপরকে 005 আদেশ 

দিতে সঙ্কোচবোধ করিলেন না । 

ছাত্রদিগকে আদেশ দিবার পূর্ব্বে শিক্ষক মহাশয়ের এই সুন্দর 

গল্পটি মনে রাখিলে ভাল হয় । 
কেহ কেহ বলেন একটু কঠোর না হইলে এবং ছাত্রের ..মনৈ শিক্ষা ও শীস- 

একটু ভয় না! জন্মাইলে ছাত্র শিক্ষককে মানিবে না, এবং শিক্ষা- 48 

কার্ধ্যে সুশৃঙ্খল! থাকিবে না। একথাটি ভূল। শিক্ষা ও শাসন 

বদ্দি একই হইত তাহা হইলে একথা ঠিক হইত। কিন্তু শিক্ষা ও 

শাসনে অনেক গ্রভেদ। শাসনের উদ্গেশ্ত শাসিত ব্যক্তি, তাহার 

অন্তরে বাহাই থাকুক, বাহিরে কোন বিশেষ ক্লার্য্যে প্রবৃত্ত বা তাহা 
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হইতে নিবৃত্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেত্ত শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তরের দোষ 
ংশোধিত হইয়৷ তাহার উৎকর্ষলাভ হয়। সুতরাং শাসন ভয় 

দেখাইয়া হইতে পারে। শিক্ষা ভক্তির উদ্রেক ভিন্ন হয় না। 

২। বহু ছাত্র একত্র একবিষয় শিক্ষা করিতে পারিলে শিক্ষা- 

কার্যে ষে শ্রম ও সময় লাগে তাহার অনেক লাঘব হইতে পারে। 

একজন শিক্ষক এক শ্রেণির বিশ গঁচিশটি ছাত্রকে এক সঙ্গে এক 

বিষয় অনায়াসে শিখাইতে পারেন। এইরূপে অনেকগুলি শিক্ষক 

একস্থানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ছাত্রকে শিক্ষা দিলে একস্থানে অনেক- 

দূর পধ্যস্ত শিক্ষা দেওয়া চলে। এই জন্য বিবদ্যাঁভলম্* অর্থাৎ 

একত্র ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির অনেক ছাত্রের শিক্ষার স্থান, শিক্ষার 

একটি উৎকৃষ্ট উপকরণ। কিন্তু অনেকগুলি ছাত্রকে একত্র 

শিক্ষা! দেওয়াতে যেমন সুবিধা! আছে, তেমনই অন্ুবিধাও আছে। 

অনেক ছাত্রকে একস্কানে অনেকক্ষণ আবদ্ধ রাখিলে তাহাদের 

শারীরিক কষ্ট হইতে পারে। একশ্রেণির সকল ছাত্রের বুদ্ধি 

সমান হয় না। কেন শীঘ্র বুঝে, কেহ বিলম্বে বুঝে, কেহ এক বিষয় 

সহজে বুঝে, কেহ অন্ত বিষয় সহজে বুঝে, কেহ সব্ববদা পাঠে 
মনোযোগী, কেহ মধ্যে মধো অমনোযোগী । এতত্বযতীত ভিন্ন ভিন্ন 

শ্রেণির ছাত্রকে শিক্ষারদবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন, 

এবং তাহাদের একমত হুইয়! কার্য্য করা আবশ্তাক। 

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ছাত্র ও ভিন্ন 

ভিন্ন শিক্ষক লইয়! একত্র স্ুুচাকুরূপে কাধ্য চালাইবার নিনিভ্ত 

বি্কালয় সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রয়োজনীয়-__বথা 
০১) বিস্তালয়ের গৃহ স্বাস্থ্যকর হওয়! আবশ্তরু। 

(২) প্রত্যেক দিন পাঠের মধ্যে ছাত্রদিগকে বিশ্রাম ও 

ক্রীড়ার সময় দেওয়! উচিত। 
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(৩) দৈনিক পাঠের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে তাহা 

বাটাতে অভ্যাস করিয়! ছাত্রের] বিশ্রাম করিবার সময় পায়। 

(৪) কোন শিক্ষকের উপর ত্রিশজন অপেক্ষা অধিক ছাত্রের 

এককালীন শিক্ষার ভার দেওয়া অনুচিত। 

(৫) কোন্ সময়ে কোন্ বিষয়ে কোন্ শ্রেণীতে কোন্ 

শিক্ষক শিক্ষা দিবেন তাহার দৈনিক নিয়মপত্র থাক! 

উচিত। 

৬) প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার বিষয় ও পাঠা পুস্তক যথাক্রমে 

নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্তক, ও পাঠ্য পুস্তক ক্রমান্বয়ে পঠিত হওয় 

উচিত । 

৭) প্রতি মাসে অথবা ছুই তিন মাসাস্তর শিক্ষা কার্যের 

পরিদর্শন ও শিক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা হওয়া উচিত, এবং সেই 
পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থার, ও গড় পড়তায় প্রতোক শ্রেণীর, 

কিরূপ ফল হয় তাহা দর্শিত হওয়া উচিত । 

৮) ছাত্রদিগের চরিত্র ও ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

প্রতিমাসে অভিভাবকগণকে জানান উচিত । এই স্থানে ছাত্র- 

নিবাস সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্তক। যে সকল ছাত্র দূর হইতে 
আইসে ও যাহাদের কোন অভিভাবক নিকটে নাই, তাহাদের 

থাকিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়ের নিকটে ও বিস্বালয়ের কর্তৃপক্ষের 

তত্বাবধানে ছাত্রনিবাস থাকিলে ও তথায় ছাত্র ও শিক্ষক' একত্র 

অবস্থিতি করিলে সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থবিধার 

সঙ্গে সঙ্গে অন্ুবিধাও আছে। বহুসংখ্যক ছাত্রের একত্রবাস্ 

স্থশৃঙ্খলামত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার, এবং তন্বাবধানের 

একটু ক্রটি হইলেই অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা । স্বজনবর্গের 
মধ্যে থাকিলে শিক্ষার্থীর যেরূপ চিত্তবৃত্তির বিকাশ হইতে পারে, 

১৮৬ 
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ছাত্রনিবাসে, শিক্ষকের নিকটে থাকিলেও, সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় 

নহে। ছাত্রগণ ম্ব স্ব আবামে থাকিলে স্বাতন্ত্র্য ও সংসারের 

সর্ধদিকে দেখাশুনা অভ্যাস করিতে পারে, ছাত্রনিবাসে থাকিলে 

তাহা হয় না। সুশাসিত ছাত্রনিবাসে ছাত্রগণ কলের মত 

পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইদ্ন! মানুষের মত 

চলিতে শিখে কিনা সন্দেহের স্থল। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন 

না হইলে, এবং তত্বাবধানের বিশেষ সুযোগ না! থাকিলে, ছাত্র- 

নিবাসে থাক! বাঞ্চনীয় বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ মনে 

করেন ছাত্রনিবাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সর্বদা সমাবেশ হইতে 

পারে, অতএব ছাত্রনিবাসে অবস্থান প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে 

বাসের স্তায় ফলপ্রদ। একথা ঠিক নহে। কারণ, প্রথমতঃ 

ছাত্রনিবাস গুরুগৃহ নহে, গুরু তথান্ন সপন্লিবারে অবস্থিতি 

করেন না, এবং নিজের বা গুরুর স্বজনপরিবৃত থাকিয়! ছাত্র 

যেরূপ পালিত ও শিক্ষিত হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে তাহ! 

হইতে পারে না। এবং দ্বিতীয়তঃ পুরাকালে শিষ্য গুককে ভক্তি 

উপহার দিত ও স্নেহ প্রতিদান পাইত। ভক্তি ও নেহ এই ছুই- 

মাত্র আদান প্রদানের সামগ্রী ছিল, এবং এই ছুয়ের বিনিময়ই 

এক অপুর্ব শিক্ষা প্রদান করিত। বর্তমান কালে ছাত্রনিবাসে 

ছাত্র কিঞিৎ অর্থ দিয়! তছুপযুক্ত বাসস্থান ও খাগ্ঠ দ্রব্যাদি পায় ও 

বুঝিয়৷ লয় বা লইবার চেষ্টা করে । এই অর্থ ও দ্রব্যের আদান- 

প্রদ্দানমূলক ব্যাপার সেই ভক্তি ও স্নেহের বিনিময়সম্ভৃত সন্বন্ধের 
সহিত কোন মতে তুলনীয় হইতে পারে ন|। 

৩। যেমন অনেকগুলি শিক্ষকের একত্র মিলনে একটা বিস্তালয় 

স্থাপিত হয়, তেমনই অনেকগুলি বিস্তালয়ের একত্র মিলনে একটি 

ন্িশ্বব্িদ্যালম্্র স্থাপিত হয়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকর্তৃক 
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+ উচ্চ শিক্ষা প্রদান, উপযুক্ত ব্যক্তিকর্তৃক শিক্ষার্থীগণের পরীক্ষা- 
গ্রহণ ও তাহার ফলানুদারে উপাধি ও সম্মান বিতরণ দ্বারা 

বিশ্ববিস্তালয় শিক্ষার সম্যক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ। কিন্ত 

বিশ্ববিস্তালয়ের কার্য বহুবিধ ও জটিলনিয়মসন্কুল হওয়া উচিত 

নহে। 

৪। প্পুভ্তন্কচ শিক্ষার একটি. অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। ৪। পুস্তক। 

যখন যে বস্তর বিষয় শিক্ষা দেওয়! যায় তখন সেই বস্ত 

শিক্ষার্থীর সম্মূথে রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। প্ররুতি এই 

প্রণালীতে শিশুকে প্রথমে শিক্ষা দেন। কিন্তু শিক্ষার বিষয় 

যখন “আব্রন্ষস্তত্বপর্যান্তঁ সমস্ত জগৎ, তখন একথা সর্বত্র 

| খাটে না। অনেক স্থলে বস্তর অনুকল্প বা প্রতিরূতি লইয়া সন্তষ্ট 

হইতে হয়। তন্মধ্যে শবরচিত বিবরণ সর্বাপেক্ষা সুলভ ও অধিক 

ব্যবহৃত, এবং বস্তর এই শব্বময় বপ পুস্তকে অস্কিত থাকে । 

শিক্ষোপযোগি পুস্তকের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্তক পাঠ্যপুস্তকের 

যথা__ পারো 
গুণ । 

(১) শিক্ষার্থীর অর্থ, সময়, ও শক্তির অপচয় নিবারণার্থে 

পাঠ্য পুস্তকের আয়তন যথাসম্ভব ছোট হুওয়৷, ও তাহাতে বর্ণিত 

বিষয় যথাসাধ্য সংক্ষেপে অথচ পূর্ণতার সহিত, সরল অথচ শ্ুদ্ধ- 

ভাষায়, বিশদরূপে অথচ স্বল্ল কথার, বিবৃত হওয়] উচিত। 

(২) শিক্ষা সুখকর করিবার নিমিত্ত পাঠ্যপুত্তভক হুনগাররূপে 
মুদ্রিত ও মধ্যে মধ্যে বিবৃত বিষয়ের চিত্রপ্ধার| শোভিত, এবং 

সুমিষ্ট ভাষায় সরলভাবে রচিত, হওয়া উচিত। 

(৩) ভাষাশিক্ষার প্রথম পাঠ্যপুস্তকে নৃতন শব ও নূতন 
বিষয় অতি অন্নে অল্পে ক্রমে ক্রমে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত, এবং 

তুরহ শব ও বিষয় একেবারে পরিত্যাজ্য । 
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(৪) ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, ও বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ্য 

পুস্তকে কেবল তত্তদ্বিষয়ক স্থল কথাগুলি থাকিবে । 
(৫) গণিতের প্রথম পাঠ্য পুস্তকে অতিছরহ উদাহরণ 

থাকিবে না। 

এইগুলি পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণ। এতদ্বাতীত 

পুস্তক মাত্রেরই সাধারণতঃ কতকগুলি গুণ থাক আবশ্যক, অন্ততঃ 

কতকগুলি দোষ বর্জিত হওয়1 বাঞ্চনীয়, এবং তাহার কিঞ্চিং উল্লেখ 

এস্লে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না । সেই দোষ গুণ সমূহ তিন ভাগে 

বিভক্ত হইতে পারে। ১ম, পুস্তকের আয়তন সম্বন্ধীয়, ২য়, পুস্তকের 

তাষা ও রচন। প্রণালী সম্বন্ধীয়, ৩য়, পুস্তকের বিষয় সন্বস্কীয়। 

এই আলোচনায়, বড় ছোট, ভাল মন্দ, সর্বপ্রকার পুস্তক 
স্থন্ধেই কথা কহিতে হইবে । অতএব সর্বাগ্রে গ্রন্থকার 

মহাশয়দিগের নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন, তাহাদের 

রচন! সম্বন্ধে কথ! কহিবার আমার এই এক মাত্র অধিকার আছে 

যে, এই সকল রচনা হইতে আমি অপর সাধারণ পাঠকের স্তায় 

জ্কানলাভের আকাজ্ষা রাখি, এবং সাধারণ পাঠকধিগের পক্ষ 

হইতে গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহ! বক্তব্য সে কথাগুলি প্রকাশ করিলে 

সাধারণের উপকার হইতে পারে, কেবল এই আশায় এই 

ছঃসাহুসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

(১ম) পুস্তকের আয়তন । সকল পুস্তকই যথাসম্ভব স্বল্লায়তন 

হুওয়! উচিত। সকল পাঠকেরই সময়, এবং অধিকাংশ পাঠকেরই 
'মর্থসঙ্গতি, সন্কীর্ণ, সুতরাং বৃহদাকার গ্রন্থ সংগ্রহ করা ও পাঠ 

কর! প্রায় সকলেরই পক্ষে অস্্রবিধাজনক | বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন 

গ্রস্থকারের পক্ষেও সুবিধাজনক নহে, কারণ তাহ! মুদ্রিত কর! 

সমধিক ব্যয়সাধ্য । তবে ষে প্রয়োজনাতীত বৃহদাকার গ্রন্থ কেন 
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গ্রণীত হয় তাহারও কারণ আছে। প্রথমতঃ প্রয়োজনীয় 

সকল কথা বিশদভাবে অথচ সংক্ষেপে বল! বহু আয়াসসাধা, 

“ম্গুতরাং গ্রন্থের কলেবরবুদ্ধি সহজেই হইয়া! পড়ে। দ্বিতীয়তঃ 

আমর! এত বুথাভিমানী যে, না ভাবিয়াও অনেক সময় বড় 

জিনিসের আদর করি, সুতরাং বড় পুম্তক, কি গ্রন্থকার কি পাঠক 

সকলেরই নিকট সহজেই সমাদৃত হয়। 

পূর্্বকালে যখন মুস্তাস্ত্রের স্থষ্টি হয় নাই, এবং পুস্তক হাতে 
লিখিতে হইত, আর সে লেখ! ম্বভাবতঃই কষ্টকর হইত সেই 

কষ্ট কমাইবার নিমিত্ত, এবং গ্রন্থ পাঠকের স্মরণ করিয়! রাখিবার 

পক্ষে সুবিধার নিমিত্ত, এ দেশে অনেক গ্রন্থ স্ত্রাকারে, অর্থাৎ অতি 

সংক্ষিপ্ত বাক্যে, রচিত হইত । সেই স্বত্রের লক্ষণ এই-_ 

“ব্রব্নাত্হননন্হিব্ৰ ব্যাহ্বতিস্বলীন্ুত্তল্। 

'ন্ধীলললনহ্াত্থ মূল ঘুননিভী নিতু: ॥+ 

“নবল্লাক্ষর, অসন্দিপ্চ, সারবৎ, সকলদ্িকে দৃষ্টি বিশিষ্ট, বৃথা- 

শবশৃন্, এবং নির্দোষ, এরূপ রচনাকে ুত্রজ্ঞের! সুত্র বলিয়া 
গ্রহণ করেন।” 

স্বল্লাক্ষর অথচ অসন্দিপ্ণ, অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ, এই 
দ্বিবিধ গুণ কিয়ৎ পরিমাণে বিরোধী, একটি থাকিলে অপরটিকে সেই 

সঙ্গে পাওয়া কঠিন। এই ছুই বিরুদ্ধ গুণ একত্র কর সংসারের 

অন্তান্ত সন্কটাপন্ন কার্যের মধ্যে একটি। এক্নপ স্থলে উভয় গুণই 
বথাসস্তব একত্র করিবার চেষ্টা করা, অর্থাৎ উভয় দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া চলাই কর্তব্য। তাহা! না হওয়াতে, আমাদের হৃত্রগ্রন্থের 

অধিকাংশ স্বল্লাক্ষর হইয়াছে বটে, কিন্ত অনন্দিগ্ধ না হইয়া একই 

সুত্র পরম্পর বিরুদ্ধ ভাষ্যের আধার হইয়াছে। 

পুস্তক প্রাচীন সূত্র গ্রন্থের হায় সংক্ষিপ্ত হইবারও গ্রয়োজন 

১৮৯ 
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'নাই, আবার এক্ষণকার অতি বিস্তৃত গ্রন্থের স্তায় হওয়াও বাঞ্নীয় 

নহে। ছয়ের মাঝামাঝি হইলেই ভাল হয়। 

এক কথা বার বার বলিয়৷ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তি- 

সিদ্ধ নহে । এক কথা স্পষ্ট করিয়া একবার বলিলে 'য ফল হয়, 

অস্পষ্টভাবে দশবার বলিলেও সে ফল হয় না। উচ্চৈঃম্বরে এক- 

বার ডাকিলে আহুত ব্যক্তি শুনিতে পায়, কিন্তু মৃদৃম্বরে তাহাকে 

পশবার ডাকিলেও সে ডাক তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবে না। 

যে ভাল করিয়া বলিতে পারে সে বলিবার কথা একবার বলিয়াই 

সন্ত হয়। যে ভাল করিয়! বলিতে পারে না সে এক কথা 

'ঘুরাইয়! ফিরাইয়া দশবার বলে, ও তাহাতেও বলা হইল বলিয়া 

সম্তষ্ট হয় না। 

ছুই এক প্রকার পুস্তক সম্বন্ধে দীর্ঘায়তন বোধ হয় অনিবাধ্য, 

যথ। চিকিৎসাশান্ত্রবিষয়ক ও ব্যবহারশান্ত্রবিষয়ক পুস্তক । রোগ 

এত প্রকার. ও এক প্রকার রোগই এত বিভিন্নভাব ধারণ 

করে, এবং ওষধ এত প্রকার ও অবস্থাভেদে তাহাদের প্রয়োগও 

এত বিভিন্নপ্রকার, যে তাহাদের সম্পূর্ণ সুল্স বিবরণ দিতে 

হইলে 'অবশ্তই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবে। তবে সেই 

বিবরণ স্থশৃঙ্খলাবন্ধ করিলে কতদ্বর সংক্ষিপ্ত হুইতে পারে 

চিকিৎসক মহাশয়ের! 'বলিতে পারেন। 

আইনসংক্রান্তবিষয়েরও যে বিভাগই লওয়া যাউক, তাহা 

এত বিস্তৃত, ও তাহার এক এক কথা এত ভিন্নভিন্নভাৰে 

ভিন্ন ভিন্ন স্থলে উপস্থিত 'হুইতে পারে, এবং তৎসম্বন্বীয় নজির 

ক্রমশঃ এত বেশি হইয়া আদিতেছে যে তৎসমুদয়ের আলোচন৷ 

করিতে গেলে আইনের পুস্তক বৃহৎ না হইলে চলে না। তবে 

'রিয়য়।লক্ল শ্রণিব্দ্ধ করিলে এবং বক্তব্য কথার ও প্রয়োজ্য 

ড় 

্ 

| £ 
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$ নজিরের সারমর্ম হুশৃঙ্খলামত বিবৃত করিলে গ্রন্থ বথেষ্ট সংক্ষিপ্ত 
হইতে পারে 

€২য়) পুস্তকের ভাষা ও রচনাপ্রণালী ভাষ! 

বিষয্ভেদে গ্রন্থকারের 

প্রকারের ; গ্রকারের হইলে 

গ্রস্থপাঠের আহারের 

হইয়৷ পড়িত। 

তবে সেই সকল বাঞ্চনীয় বৈষম্যের মধ্যে একটি তুল্য- 

বাঞ্চনীয় সাম্য সর্বত্র থাকা উচিত। সেই সাম্য ভাষার সরলতা 
ও স্বাভাবিকতা । যে গ্রন্থকারের প্রকৃতি ও কুচি যেরূপই হউক 

সকল গ্রন্থকারই ইচ্ছ। করেন তাহাদের ভাষা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী 
হয়। কিন্তু ভাষা সুন্দর হইতে গেলে তাহা সরল হওয়! 

আবশ্যক, কারণ সরলতা! এন্থলে সৌন্দর্য্যের মূল আর অলঙ্কারের 

আধিক্য সৌন্দধ্যের হাস ভিন্ন বৃদ্ধি কারক নহে । এবং ভাষা 

হৃদয়গ্রাহী হইতে গেলে তাহা শ্বাভীবিক হওয়া আবশ্তক, তাহ! 

না হইয়া পরিপাট্য ও ভাবভঙ্গিপূর্ণ হইলে কৌতুকাবহ হইতে 
পারে, কিন্ত হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষে মানষে যতই 

প্রকৃতিভেদ ও রচিভেদ থাকুক ন| কেন, সে সমস্তই এক প্রকার 

বাহিরের ভেদ, এবং সে সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে অন্তরে সকল 

মনুষ্যেরই একপ্রকার সাম্য আছে। আমাদের অস্তনিছ্িত গভীর 

ভাবগুলি সেই সাম্যে সংস্কাপিত । আবার ভাষা ও -ভাব বিচিত্র- 

রূপে সম্পৃক্ত, এবং ভাষা ভাবের একপ্রকার স্ফুরণ মাত্র । অতএব 

যে তাষ৷ মন্স্ের সেই অস্তরনিহিত গভীর ভাবের স্ষরণ, তাহা 

মন্ধ্ষ্য মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে। সেই ভাষাই প্রকৃত মন্ত্র। 

তাহাই মন্ু্যকে সন্ত্রমু্ করে:।. সেই ভাষায় অধিকার প্রতিভা- 

১৯৪)১ 
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বলেই জন্মে। শিক্ষা, অভ্যাস, এবং যত্বে ও কাহার কাহার 

কখন জন্মিরা থাকে । কিন্তু যাহার সেই মন্ত্র সশ ভাষায় অধিকার 

না জন্মে, তাহার পক্ষে বৃথা আড়ম্বরশূন্তা সরল ভাষাই 

রচনা, পূর্বেই বলা হইয়াছে, দ্বিবিধ, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক । 

বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে রচনা করা, একটু বত্ব করিলে, সকলেরই 
পক্ষে সাধ্য । সাহিতাক প্রণালীতে রচনা করার চেষ্টা, বিশেষ 

প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন্ন অন্তের পক্ষে বৃথা । কিন্তু অভিমানপরতন্ত্র 

হইয়! অনেকেই সেই বুথ! চেষ্টা করিয়া থাকেন। 

রচনাপ্রণালীসম্বন্ধে আরও ছুই একটি কথা আছে। অনেকে 

বোধ হয় নিজের বুদ্ধিমত্তা দেখাইবার অথব! পাঠকের বুদ্ধিমত্ত। 

পরীক্ষা করিবার নিমিত্ব, বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট করিয়া ন! বলিয়া! 

ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতে ভালবাসেন। সেই ইঙ্গিত সার্থক ও 

সরল হইলে ক্ষতি হয় না, বরং তাহাতে পাঠকের আনন্দলাভ 
হয়। কিন্তু তাহা নিরর্থক ব। কষ্টকল্পনাদূষিত হুইলে রচনার 
স্পষ্টতা নষ্ট করে। 

আবার কখন কখন রচনায় উজ্জ্বল পাঙডিত্যের ছট! দেখাই- 

বার প্রয়াসে, প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক, এবং সংলগ্ন হউক 
আর না হউক, উদ্ভট ও সাধারণের অপরিজ্ঞাত উদ্দাহরণঘ্বার। সরল 

কথ! জটিল করিয়া তোলা হয়। 

(৩য়) পুস্তকের বিষয়। জ্ঞানের সীম! যেমন অনস্ত, 

পুস্তকের বিষয়ও তেমনই অসংখ্য। তবে উপস্থিত আলোচনার 

নিমিত্ত পুস্তক ছুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে- _বিজ্ঞানবিষয়ক ও 

সাহিত্যবিষয়ক । 

বিজ্ঞানবিবয়ক পুস্তকের দোষ গুণ সম্বন্ধে এস্থলে অধিক কিছু 
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বলিবার প্রয়োজন নাই। প্র শ্রেণীর পুস্তক সাধারণ পাঠকের 
নিমিত্ত নহে, বিশেষ বিশেষ পাঠকের নিমিত। তাহার দোষগুণ 

পাঠকগণ বিচার করিতে সমর্থ । এবং সেই গুণদোষের ফলাফল 

অন্ততঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাধারণকে ভোগ করিতে হয় না। 

কিন্ত সাহিত্যবিষয়ক পুস্তক সেরূপ নহে। তাহা সাধারণ 

পাঠকের নিমিত্ত । তাহায় দোষ গুণ বিচার করিতে পাঠক 

অনেক স্থলেই সমর্থ নহে। অথচ এই শ্রেণীর গ্রন্থের গুণ৭- 

দোষের ফলাফল লাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাধারণকে ভোগ করিতে হয়। 

একটি সানান্ত উপমা দিব। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরচস্সিতা যন্ত্রাদি- 

বিক্রেতার সহিত তুলনীয়, ও সাহিত্যিক গ্রস্থরচ্লিতা থাস্তাদি- 

বিক্রেতার সহিত তুলনীয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তির পণ্য ব্যবসায়ী 
ক্রেতা দোষ গুণ বিচার করিয়৷ ক্রয় করে, এবং প্রতারিত হইলেও 

প্রাপ্ই আর্থিক ভিন্ন তাহার অন্ত কোন প্রকারের ক্ষতি হয় না। 

দ্বিতীয্নোক্ত ব্যক্তির পণ্য, ব্যবস্ম্ী, অব্যবসায়ী, বুদ্ধিমান্, নির্বোধ, 

সকলেই ক্রপন করে, অনেকেই তাহার দোষগুণ বিচার করিতে 

সমর্থ নহে, এবং প্রতারিত হইলে তাহাদিগকে কেবল আর্থিক 

ক্ষতি নহে, শারীরিক অনিষ্ও সহা করিতে হয়। যেখানে 

বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ একজন বুঝিয়া পড়ে, সেখানে সাহিত্য- 
বিষয়ক গ্রন্থ একশত জন না ভাবিয়া পাঠ করে, এবং সেই 

পাঠ দ্বারা তাহাদের রুচি প্রবৃত্তি ও কাধ্য পরিচালিত ' হয়। 
সুতরাং বৈজ্ঞানিক গ্রস্থপ্রণেতা অপেক্ষা সাহিত্যিক গ্রন্থ প্রণেতার 

দায়িত্ব শতগুণে অধিক গুরুতর । ভাল সাহিত্যগ্রস্থ সুরুচি ও 

সুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া যে পরিমাণে লাধারণের হিতসাধন 
করিতে পারে, মন্দ সাহিতাগ্রস্থ কুরুচি ও কুপ্রবৃত্তি উৎসাহিত 

করিয়া কেবল সে পরিমাণে নহে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে; 
১৩ 

১৪৩ 
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সাধারণের অনি করিতে পারে । কারণ, হুর্ভাগ্যবশতঃ উন্নতির 

পথে অপেক্ষা অবনতির পথে গতি অতি সহজ। এই সকল 

কথা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, পৃথিবীর অনেক সাহিত্যিক গ্রন্থ 

রচিত না হইলে কোন ক্ষতি হইত না বরং লাভ হইত। 

সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ নুরুচিসম্পন্ন, সুপ্রবৃত্তি উত্তেজক, ও 

সছুপদেশপ্রদ না হইলে তাহা প্রণীত হইবার কোন প্রয়োজন 

নাই। প্রায় সকল সভাঙ্গাতির ভাষাতেই এত উৎকৃষ্ট কাব্য- 

গ্রন্থ আছে ষে লোকে তাহাই পাঠ করিয়। উঠিতে পারে না। এমত 

স্থলে নিকষ্ট গ্রন্থের প্রয়োজন কি? 

এই প্রশ্নের উত্তরে সাহিত্যান্থরাগী ব্যক্তিগণ অবহই বলিতে 

পারেন,__সমাজস্থিতিশীল নহে সর্বদাই গতিশীল, সামাজিক 

রীতিনীতি নিরন্তর পরিবন্তিত এবং ক্রমশঃ উন্নতি মুখী হইতেছে। 

মানবের চিন্তাশত্তি অতীতে যে সকল উচ্চাদর্শ দর্শাইয়াছে, 

ভবিষ্যতে তদপেক্ষ! উচ্চতর আদর্শ দরশাইতে পারে। সুতরাং 

সেই চিন্তাস্তোত রোধ এবং নূতনকাব্যপ্রণয়ন বন্ধ করা কখনই 

যুক্তিসি্ধ নহে। কাব্য প্রণীত হইতে গেলে সকল কাব্যই 

যে উৎকৃষ্ট হইবে এরূপ আশা! কর! ষায় না, কেহ ভাল কেহ মন্দ ও 

অধিকাংশ না ভাল ন! মন্দ, এইরূপ হুইবে ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। 

দশখানার নধ্যে একখান ভাল গ্রন্থ হইলেও যথেষ্ট মনে করা 

উচিত।--এ সকল কথা সত্য, এবং উৎকষ্ট গ্রস্থ ভিন্ন অন্ত গ্রন্থের 

প্রণয়ন একেবারে অন্থচিত.বল! যায় যায় না। নূতন বালুকাময় 

চরভূমিতে যেমন প্রথমে আগাছ। জন্মে, ও মরিয়! পচয়া 

সেই ভূমির সার স্বরূপ হয়, এবং তাহাকে উর্ধরা করিয়া শস্ত ও 
সুবৃক্ষ উৎপাদনের যোগ্য করে, সেইরূপ নুতন ভাষায় ব৷ নৃতন 
বিষয়ে প্রথমে নিকৃষ্ট পুস্তক রচিত হইয়া একপ্রকার ভূমি প্রস্তুত 

« 
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করিয়া মনীধিগণকে সেই ভাবায় বা সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 

প্রণরনে প্রণোদিত করে। নিকৃষ্ট পুস্তক দ্বারা এরূপ উদ্দেস্ত 
সাধিত হইলে তাহার প্রণয়ন একেবারে অনুচিত বল! যায় না 

এবং যে পুস্তকে এই মূহূর্তে সেই সকল কথার আলোচনা হইতেছে 

তাহা যদ্দি এরূপ উদ্দেশ্তসাধনের সহান্ততা করে, তবে তাহার 

প্রণয়ন নিক্ষল মনে কারব না। কিন্তু ষে সকল পুস্তক কেবল 

নিকৃষ্ট নহে, স্পষ্টরূপে অনিষ্টকর, এবং সাধারণের কুরুচি ও 

কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া লোককে কুপথগামী করে, ও 

সমাজকে কুশিক্ষ। প্রদান করে, তাহার! উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত 

ভূমি প্রস্তুত করুক আর না করুক, তাহাদের নিজ পুতি গন্ধে 

চতুষ্পার্শের বায়ু দূষিত করিয়া! সমাজের অশেষ মানদিক ও 

আধ্যাত্মিক ব্যাধি উৎপন্ন করে সন্দেহ নাই। তত্রূপ গ্রস্থপ্রণয়ন 

নিতান্ত অনুচিত। ৃ 

৫ে। গ্ুুস্তন্কাখলম্ম ও শিক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় । এক পুস্তকালয়। 

পক্ষে যেমন কথিত আছে-_ 

ঘব্বন্ধছঘানর আা খিত্যা নব্স্কলন ঘল। 

বা্বজাধী ব্রনুন্ঘল লবানিত্ালনন্বল ॥ 

(পুথিগত বিস্তা, পরহস্তগত ধন, 

কাজের সময় কাজে লাগেনা কথন ॥ ) 

পক্ষান্তরে ইহাও কথিত আছে, 

“আন্না এননি দক্ভিন:' 

(গ্রন্থ আছে যার ক্রমে সে হর পণ্ডিত )। 

বস্ততঃ উভয় কথাই কিয়ৎপরিমাণে সত্য । কতকগুলি প্রয়ো- 

জনীয় বিষয় পুথিগত হইলে চলে না, হৃদগত হওয়া আবশ্তাক। 

এবং বহুতর বিষয় আছে বাহার সমস্ত মনে রাখ! অসাধ্য 
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৭। পরীক্ষা । 

জ্ঞান ও কম্ম। [ ১ম ভাগ 

বা অনাবশ্তাক, কিন্তু সময়ে সময়ে তন্মধ্যে কোন কোনটি জানা 

আবশ্ঠক, ও তন্নিমিত্ত তাহ! কোন্ পুস্তকে কোথায় আছে তাহা 

জানা উচিত, এবং সেই সকল পুস্তক হস্তগত হইতে পারা 

আবশ্তক। এই জন্ত পুস্তকালয় শিক্ষার একটি উপকরণ। 

তবে সকল পুস্তকালয়ে যে সকল পুস্তক থাকিবে এরূপ আশা 

করা যায় না। যেখানে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়1 যায়, 

সেখানে সেই সকল বিষয়সন্বন্ধায় প্রধান প্রধান গ্রস্থগুলি 

থাকিলেহই চলে। 

২৬। ব্যজ্ত্র ও আজ্লালক্ শিক্ষার নিমিত্ত আবশ্তক। এমত 

অনেক কঠিন ও জটিল বিষম আছে যাহ! বুঝাইবার নিমত্ত বস্তর 

শব্ধময় বিবরণ বা পুস্তকে অস্কিত চিত্র যথেষ্ট নহে। তাহাদের 

অন্ত প্রকার প্রতিকৃতি, যাহ! যন্ত্রাদি দ্বার। প্রদর্শিত হইতে পারে 

শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থিত থাক! আবশ্তক। বিজ্ঞান ও শিল্প- 

শিক্ষার নিমিত্ত যন্ত্রাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় । তবে এ সম্বন্ধে 

একটি কথা মনে রাখা ডচিত। সম্পূণ সুসজ্জিত যন্ত্রালয় যদিও 

বাঞ্চনীয় কিন্তু তাহা অধিক ব্যয়সাধ্য। অল্প ব্যয়ে ও সহজে 

গঠিত যন্ত্র দ্বারা যতই শিক্ষাকাধ্য নির্বাহ হয় ততহ শ্িক্ষক ও 

ছাত্র উভয়েরই গৌরব। 

৭) পল্লীক্ষষা অথাৎ বৈধ পরীক্ষা! শিক্ষার একটি 

প্রয়োজনীয় উপকরণ। কিন্তু অবৈধ পরীক্ষা শিক্ষার অপকরণ 

বলিলেও বলা যায়। যে পরীক্ষার উদ্দেশ শিক্ষাকাধ্য কিরূপে 

চলিতেছে ও ছাত্রের কতদূর শিখিতেছে তাহা দেখা, সে পরীক্ষা! 

শিক্ষার উপকার করে। কিন্তু ষে পরীক্ষার উদ্দেগ্ত তাহা না 

হইয়া প্রশ্নের বৈচিত্র্য দ্বার! শিক্ষার্থাদের অজ্ঞতা দেখান ও তাহা- 

দিগকে অপ্রভিত করা, সে পরীক্ষা শিক্ষার উপকার ন! করিয়! 



৬ষ্ঠ অঃ.] জ্ঞানলাভের উপায় । 

বরং অপকার করে। কারণ সেরূপ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে 

গিয়া! শিক্ষার্থীর! জ্ঞানার্জন ও মানসিক উৎকর্ষসাধনের প্রতি 

লক্ষ্য রাখে না, কি উপায়ে বিচিত্র বিচিত্র প্রশ্থের উত্তর দিতে 

পারিবে তাহারই চিস্তায় নিমগ্ন থাকে । 

পরীক্ষা সম্বন্ধে নিয়লিখিত কথাগুলি মনে রাখা উচিত-_ 

(১) পরীক্ষা শিক্ষার ফল নিরূপণার্থ ও শিক্ষার অনুগামী 

হঈবে। শিক্ষা পরীক্ষার ফললাভার্থ নহে ও পরীক্ষার অন্থগামী 

হইবে না। 

(২) মাসিক, বাষিক ও অগ্তবিধ সাময়িক পরীক্ষা ভিন্ন নিত্য 

পবীক্ষার অর্থাৎ শিক্ষালন্ধ বিষয়ের নিত্যালোচনার আবশ্তক | 

(৩) অতিদরহ বা অতাধিকসংখ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর! 

অনুচিত । কিন্তু প্রতিভার পরিচয় পাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে 

দুই একটি কঠিন প্রশ্ন থাক বিধেয়। 

অন্নুস্পীভনম্ন । 

পূর্ব্বে বল! হইয়াছে জ্ঞানলাভার্থ নিজের ত্র ও অন্তের সাহায্য 

উভয়েরই প্রয়োজন, এবং অন্ঠের সাহায্য শিক্ষা নামে অভিহিত, 

ও নিজের বত্বকে তন্নুশ্পীতনন্ন বল! যাইবে । শিক্ষা সম্বন্ধে 
কিঞিৎ অলোচনা হইয়াছে । এইক্ষণে অনুশীলন সম্বন্ধে ছুই 

'এএকটি কথা বলিয়! এই অধ্যায় শেষ কর! যাইবে । ূ 

জ্ঞানের বিষয়তেদে অনুশীলনের প্রণালী বিভিন্ন। বহি- 

অ্গতের বিষয় সম্বন্ধে পর্যাবেক্ষণ ও পরীক্ষান্বারা অনুশীলন কার্য 

চিলে। অন্তর্জগতের বিষয় সম্বন্ধে, অন্তর ্ টিঘবারা নিজের আত্মাকে 
জি্তাসা ও অস্তের আত্মার বাহ্ৃকাধ্য পর্ধ্যবেক্ষণই অন্রশীলনের 

উপায় । বহির্জগৎসম্বন্বীঘ অনুশীলনে অনেক স্থলে পর্য্যবেক্ষণ 

“ও পরীক্ষ। উভয়ই সাধা। যথা জীবদেহের তত্বা্ছশীলনে দেহের 

অনুশীলন । 



১৪৮ 

মল তাতে 

উদ্দেস্ঠ নানা- 
বিধ। তন্মধ্যে 
কএকটির 
উল্লেখ। 

(১) স্বাতিশি 
বুদ্ধির উপায় 
উদ্ভাবন। 

ত্তান ও কম্ধ। [ ১ম ভাগ 

কাধ্য পর্য্যবেক্ষণণ করা যাইতে পারে, এবং জীবকে ইচ্ছামত, 

অবস্থান্তরিত করিয়া সেই অবস্থাত্তরের ফল পরীক্ষাও করা যাইতে 

পারে। কিস্তুকোন কোন স্থলে পধ্যবেক্গণই একমাত্র উপায়, 

পরীক্ষ! সাধ্য নহে। যথা সুর্যের কলঙ্ক কি, তাহা জানিবার 

নিমিত্ত হুর্য্যমণ্ডল নিত্য পর্যবেক্ষণ ও সর্বগ্রাসগ্রহণসময়ের অবস্থা 

পর্যবেক্ষণ ভিন্ন ইচ্ছামত হৃুর্যের অবস্থাপরিবর্তন দ্বার পরীক্ষ। 

সাধ্য নহে। 

অনুশীলনের উদ্দেশ্ত নানাবিধ,__-কখন বা নৃতন তত্ব আবি- 

ফার, কখন পুর্বাবিষ্কত তত্বাবলির পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয়, 

কখন, অনুশীলনকর্তার ও সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের জ্ঞানলাভ, 

কথন বা জনসাধারণের নিমিত্ত সুখকর বস্তু উৎপাদন অথবা হিতকর 

কার্ধ্যান্ুষ্ঠান, ইত্যাদি। কেহ বা যশোলাভার্থে সাহিত্যান্থশীলন, 
ও কাব্য প্রণয়ন করিতেছে, কেহ বা ধশ ও অর্থলাভের নিমিত্ত 

বৈজ্ঞানিক তত্বান্থণীলন করিতেছে, কেহ বা জীবকে রোগমুক্ত 

করিবার উদ্দেশ্তে জীবতত্বান্ুশীলনে রত, আবার কেহ বা এ সকল 

পার্থিব বিষয় ছাড়াইয়া উঠিয়৷ মুক্তিলাভের নিমিত্ত ব্রহ্গজ্ঞানান্তশীলন 

করিতেছে । সে সব অনেক কথা, এবং তাহার আলোচন! এখানে 

অনাবশ্তক। যে কএকটি বিষয়ের অনুশীলন নিতান্ত বাঞ্চনীয়, 

ৰলিয়া মনে হয়, এস্বলে কেবল তাহারই উল্লেখ করা 

'যাইতেছে। 

(১) স্বতিশক্তি জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয় । সেই 

শক্তি বৃদ্ধি করিবার কোন প্রকৃত উপায় আছে কি না তহিষয়ে. 

'শ্রবীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুশীলন 

অতি আবশ্তক, কারণ -তাহার ফল শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে 

পরমোপকারক হইতে পারে। সেই সঙ্গে আর একটি বিষয়েরও 



ভষ্ট অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় । 

অনুশীলন বাঞ্ছনীয়। সে বিষরটি এই, স্বৃতিশক্তি ও বিবেকশক্তি 

পরম্পরের বিরোধী কি না। 

কেহ বলেন, *স্থৃতি যথা প্রবল তথায় বুদ্ধি ক্ষীণ । 

বুদ্ধি যথ! দীপ্ত, স্বৃতি তলায় মলিন ॥*১ 

আবার কেহ কেহ এ কথা সম্পূর্ণ অন্থীকার করেন, এবং 

তাহার! দেখান যে অনেক অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রবল স্থতি- 
শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। 

(২) ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে কোন্ প্রণালী প্রশস্ত, অর্থাৎ কথোপ- 

কথনের সঙ্গে কাব্যাদিপুস্তক ও ব্যাকরণ পাঠ, অথবা কেবল 

কথোপকথনের উপর নির্ভর, এ বিষয়ের অনুশীলন শিক্ষাতব্বজ্ঞ 

পণ্ডিতগণকর্তৃক নিরপেক্ষভাবে হওয়া! অতীব প্রয়োজনীয়, কারণ 

সেই অন্থশীলনের ফল অনেকদূরব্যাপী। বহুসংখাক ব্যক্তিকেই 
নানা কারণে মাতৃভাষা ভিন্ন অপর ছুই একটি ভাষ! শিক্ষা করিতে 

হয়, এবং তাহাতে তাহাদের অনেক সময় ও শ্রম লাগে। যদি 

এত লোকের সেই সময়ের ও শ্রমের বায় শিক্ষার স্থপ্রণালীঘ্বারা 

কিঞিৎ মাত্রাতেও কমাইতে পার! যায়, তাহা হইলে লাভ বড় 

অল্প নহে । এ সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ আছে তাহার উল্লেখ 

পূর্বেই করা হইয়াছে । যুক্তি তর্ক ও অল্প বিস্তর পরীক্ষার উপর 

নির্ভর করিয়া সেই সকল মতামত প্রকাশ কর! হইয়া! থাকে, এবং 

সেই যুক্তি তর্ক ও পরীক্ষা যে আমাদের আত্মাভিমানদেশষে ' দুষিত 
নহে একথাও বলা যায় না। অল্প দেখিয়। শুনিয়া! ও অল্প চিন্তা 

করিয়া প্রথমে যে আনুমানিক সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই, 

তত্বানুসন্কান নিমিত্ত তাহ! পথপ্রদর্শক হইতে পারে, আর স্থির- 

১. চ01১,65 চ558% 07 01009) কবিতার চারিটি পংক্তির অনুবাদ । 

১০ 

(২) ভাষাশিক্ষা র 
প্রশস্ত উপান্ন 

উদ্ভাবন । 



২০৩ 

€৩) শাস্ত্রেরতত্ব 

সরল প্রমাণ 

ঘারা প্রতিপরর 
করার চেষ্টা । 

(৪) কবিরাজী 
ও হৃকির্ষী 
উধ পরীক্ষা । 

জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ১ম ভাগ 

সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহা তত্বান্ুসন্ধীনের পথরোধক 

হয্স। কিন্তু আত্মাভিমানবশতঃ নিজের অন্রমানের প্রতি 

আমাদের এতই -অন্ুরাগ জন্মে যে, তাহাব বথার্থতার প্রতি সন্দেহ 

হয় না, এবং পরীক্ষার ফল তাহার বিপরীত হইলে সে পরীক্ষা 

দূষিত বলিয়! উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয়। এই জন্য ভাষাশিক্ষা 
প্রণালীর প্রশস্ততা নিণয়ার্থ অন্শীলন নিরপেক্ষভাবে হওয়া 

আবশ্তক এই কথা উপরে বল! হইয়াছে । তাহা না হইলে 

নাতৃভাষাশিক্ষার প্রণালী সকল ভাষা শিক্ষাতেই খাটে এ মত 

ধাহার! অগ্রেই প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের সেই মত পরিবর্তন 
কর! অতি কঠিন। 

(৩) গণিতশান্ত্রের, ও অন্তান্ত শাস্ত্রের, তত্ব সকল জটিল 

তর্ক ও প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন না করিয়া, পুর্ব দশিত মিশ্রণ সন্বন্ধীন্ব 

দষ্টান্তের স্টার সরল ও পসর্বজনবোধগম্য প্রমাণদ্বারা যাহাতে 

নির্ণাত হইতে পারে তদ্বিষয়ের অনুশীলন মহোপকারক | সেই 

অনুশীলন ষত সফল হইবে ততই শিক্ষার্থীদিগের জ্ঞানার্জন সহজ 

হইবে, এবং সাধারণ সমাজেরও জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হইতে 

থাকিবে। কারণ শাস্ত্রের তত্ব সহজে বোধগম্য হইলেই তাহা 

আর কেবল শিক্ষিতদ্িগের বিশেষ সম্পত্তি থাকিবে না. সাধারণেরও 

অধিকার ভূক্ত ভইবে। 
(৪) কবিরাজী ও হুকিমী অনেক ওষধ এ দেশে ব্যবহৃত 

হয়, তাহার প্রত কাধ্যকারিতা ও দোষগুণ সম্বন্ধে অনুশীলন 
বড়ই বাঞ্চনীয় । 

কবিরাজ ও হুকিমদ্দিগের চিকিৎসা শাস্ত্র অভ্রান্তই হউক আর 

ভ্রমাত্মকই হউক, তাহাদের ওষধ যখন অনেকস্থলে ফলগ্রদ হয় 

তখন পাশ্চাত্য প্রণালীতে সুশিক্ষিত চিকিৎসকগণকর্তৃক অন্ততঃ 
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তাহার উপযুক্ত পরীক্ষা হওয়া উচিত। যদি সে ওষধধ এ দেশের 

পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং উপকারক হয়, তবে লোকে সেই 

উপকার লাভে বঞ্চিত থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশে 

নিত্য নূতন ওষধ আবিষ্কৃত হইতেছে, অথচ আশ্চর্যের ও দুঃখের 

বিষয় এই যে এদেশে পুরাতন এবং বহুদিনের পবীক্ষিত ওষধের 

বথাযোগ্য পুনঃপরীক্ষ৷ পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকগণ- 

কর্তৃক হইতেছে না। 

(৫) ছুক্ষম্্ম জন্ত দণ্ডিত ব্যক্তিগণের কোনরূপ শিক্ষা বা 

চিকিৎসাদ্বার! সংশোধন হইতে পারে কি না, এ বিষয়ের অন্ুণীলন 

লোকহিতার্থে নিতান্ত 'প্রয়োজনীয়। 

সমাজ ও সভ্যতার আদিম অবস্থায় হিংসকের দণ্ড হিংসিতের 

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত হইত।১ পরে প্র 

নিকৃষ্ট ইচ্ছা কমিয়! আইসে এবং দণ্ডবিধানের উচ্চতর উদ্দেশ্তের 

প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সেই উদ্দেশ্ত-_হিংসক ও তাহার পণান্থুগামী 

অপর ব্যক্তিকে দণ্ডের ভয় প্রদর্শনপূর্ববক দুক্ষদ্ম হইতে নিবারণ, 

স্থানবিশেষে হিংসিত ব্যক্তির ব্থাসম্ভব ক্ষতিপূরণ, এবং হিংসকের 

বথাসাধ্য সংশোধন। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্ত যদি সম্পূর্ণরূপে 
সাধিত হইতে পারে তাহা হইলে হিংসক ও তাহার তুলা প্রকৃতির 

ব্যক্তি আপন! হইতেই হুষ্ন্ম্ে নিবৃত্ত হইবে, দণ্ডের ভয় দ্েখাইবার 
আর প্রয়োজন থাকিবে না । স্মৃতরাং দগুনীয় ব্যক্তির সংশোধনে 

একদা! তাহার ছিতসাধন, ও সমাজের অনিষ্টনিবারণ উভয় ফলই 
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৩১ 

(৫) দণ্ডিতের 
সংশোধন । 



২৪২, জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ১ম ভাগ 

পাওয়। যায়। এই জন্য বলা যাইতেছে ষদ্দি কোনরূপ শিক্ষা 

বা চিকিংস! দ্বার! দওনীয় ব্যক্তির সংশোধন সম্ভবপর হয়, সেই 

শিক্ষা বা চিকিৎসা কিরূপ তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বিশেষ হত্ব 

কর! শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানবিদি পগ্ডিতগণের পক্ষে অতীব 

কর্তব্য ।» 

2.0)017০ /105575 1৮010151717) 2070 60177020101 দ্রষ্টব্য। 



সগুন্ম অন্যান্স ॥ 

জ্ঞতানলাভের উদ্দেশ্য । 
কেহ বলেন ভ্ঞানলাভের উদ্দোস্ত জ্ঞানলাভজনিত বিশুদ্ধ 

আনন্দ অনুভব, কেহ বলেন তাহার উদেশ্ত আমাদের অবস্থার 

উন্নতিসাধন। প্রকৃতপক্ষে বোধ হয় এই দ্ইটিকেই জ্ঞানলাভের 

উদ্ধেন্ত বলা যাইতে পারে। জ্ঞানলাভের অর্থাৎ নকল বিষয়ের 

নিগুঢ় তত্ব জানিবার প্রবৃত্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এবং প্রবৃত্তি 
মাত্রেরই চরিতার্থতা আনন্দের কারণ, ও সেই আনন্লাভের 

নিমিত্তই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা হয়। সুতরাং জ্ঞান- 

লাভের একটি উদ্দেশ্ত যে তজ্জনিত আনন্দলাভ তাহাতে সক্গেহ 

নাই। আবার আমাদের অভাব ও অপূর্ণত এত অধিক যে 

তাহা পূরণের নিমিত্ত আমরা নিরন্তর সচেষ্ট । এবং জ্ঞানলাতের 

সঙ্গে সঙ্গে সেই অভাব ও অপূর্ণতার অধিকতর উপলব্ধি হয়, ও 
তাহ! পূরণের উপায়ও সমধিক আয়ত্ত বলিয়া বোধ হুয়। সুতরাং 

আমাদের অবস্থার উন্নতিসাধন যে জ্ঞানলাভের আর একটি 

উদ্দোন্ত একথাও সঙ্গত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সর্বপ্রকার 
ছঃখনিবৃত্তি ও সর্বপ্রকার ন্ুথবৃদ্ধিই জ্ঞানলাভের উদ্দেস্ঠ । এবং 

ছঃখ কি ও সুখ কি এ প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বল! যাইতে পারে, 

অভাব ও অপূর্ণতাই ছুঃখ আর তাহার পূরণই নুখ। একথা 

জানলভের 

উদ্দেগ্। 

ছুঃখনিবৃত্ি 
ও সুখবৃদ্ধি। 



২০৪ 

জ্ঞানলাভের 

ফল। 

১। তজ্জনিত 
আনন্দ লাভ। 

২। ছুঃথের 

কারণনির্দদেশ 
ও নিবারণের 

উপারউন্তাবন। 
৩। অনিবার্ধ্য 
খের জন্া 

বৃথা নিবারণ 
চেষ্টা ও অনু- 

তাপ নিবৃতি। 

৪ সাংসারিক 

সুথ দুঃখের 

অনিত্যত! 
বোধে শাস্তি 
লাভে 

ভান ও কণা । 

“পরবশ সকল বিষয়ই হুঃখ, আত্মবশ সকল বিষয়ই স্ুথ* এই মন্ু-১ 
বাক্যের বিরুদ্ধ নহে, কেনন। অভাব ও অপূর্ণতাই আমাদের 

পরৰশ হইবার কারণ, এবং পুর্ণতালাভ হইলেই আমর! আত্মবশ 

হইতে পারি। 

জ্ঞানলাভদ্বার যে ছুঃখনিবৃত্তি ও স্থুখবুদ্ধি হয় তাহা এইরূপে 

ঘটে। প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহ! জানিতাম না তাহা 

জানিলাম এই বলিয়া! যে অপূর্ব আনন্দ হয় তাহ! অল্প স্থথের 

কারণ নহে। সেই সুখই বিশ্বনিয়ন্তার শুভকর নির্মান্ুসারে 

বিদ্ার্থর জ্ঞানার্জননিমিত্ত শ্রমের বিশেষ লাঘব করে। 

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানদ্বারা আমাদের ছুঃখের কারণ যে সকল অভাব ও 

অপূর্ণতা তাহা জানিতে এবং তাহা পুরণার্থে উপায়উদ্তাবন 

করিতে পারি। অভাব ও অপূর্ণতাজনিত ছুঃখান্ুভব জ্ঞানী ও 

অজ্ঞান সকলেই করে, কিন্তু সেই ছুঃখের কারণনির্দেশ ও তাহ? 

নিবারণের উপায়টদ্তাবন করিতে হইলে উপযুক্ত জ্ঞানলাভের 

প্রয়োজন । তৃতীয়তঃ যেখানে ছুঃখ অনিবার্ধ্য সেম্থলেও জ্ঞান- 

দ্বারা দুঃখের সেই অনিবাধ্যতার উপলব্ধি হইলে সে হুঃখের 

সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হউক অনেক লাঘব হয়। যে দুঃখ অনিবাধ্য 

বলিয়া জান! যায় তাহার নিবারণনিমিত্ত পূর্বে বুথা চেষ্টা, বা 

নিবারণের চেষ্টা হয় নাহ বলিয়া! পরে বৃথা অনুতাপ, করিয়া ক্লেশ 

পাইতে হয় না। চতুর্থতঃ প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে সংসার ও 

সাংসারিক সখ ছুঃখ অনিত্য এবং আত্মার উৎকর্ষসাধনই নিতা- 

স্থথের একমাত্র মূল, এই ছুইটি কথা হৃদয়ঙ্গম হইয়া ক্রমশঃ সকল 

ছঃখবিনাশ হয় এবং সর্বাবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব করিবার 

অধিকার জন্মে । 

[ ১ম ভাগ 

১ মনু ৪1১৬০। 
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জ্ঞানলাভদ্বারা উপরিউক্ত চতুবিধ ফলপ্রাপ্তির অনেক বাধ! 

আছে, এবং তন্নিমিত্ত অনেক স্থলেই সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। 

সেই সকল বাধা ও তঙ্লিবন্ধন প্রকৃত ফললাভের ব্যাঘাত সম্বন্ধে 
এক্ষণে কএকটি কথা বলা যাইবে । 

জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ষে আনন্দলাভ হইবার কথা তৎসম্বন্ধে 

তিনটি প্রধান বাধা আছে,__১ শিক্ষাবিভ্রাট, ২ পরীক্ষাবিভ্রাট, 

৩ উদ্দেস্ঠ বিপর্যয় । 

শিক্ষাবিভ্রাট নানাবিধ-_ষথা, শিক্ষার্থীর শিখিবার শক্তি ও 
অধিকারের অতিক্রান্ত শিক্ষা, শিক্ষকের শিখাইবার শক্তির 

অতিক্রান্ত শিক্ষা, শিক্ষার্থীর অনাবশ্যক বিয়য়ের শিক্ষা, অকারণ 

কঠোর প্রণালা অবলম্বনে শিক্ষা, ইত্যাদি। এ বিষয়ে পুর্বে 

অনেকগুলি কথা বল! হইয়াছে, এখন আর অধিক কথা! বলিবার 

প্রয়োজন নাই। 

পরীক্ষাবিভ্রাট প্রধানতঃ এই, পরীক্ষার্থী অধীত বিষয়ের 

কতদূর জানিতে পারিয়াছে তাহার পরীক্ষ! ন! লইয়া সে তাহ! 

কতদূর জানিতে পারে নাই তাহারই পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করা, 
এবং পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে একপ্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ 

সম্বন্ধ স্ষ্টি করা। পরীক্ষার্থী যেন প্রতিপদে পরীক্ষককে 

প্রবঞ্চনা করিতে উদ্ভত এইরূপ মনে করিয়া সরল প্রশ্ন পরিত্যাগ- 

পুর্ব্বক কৃট প্রশ্ন করিতে গেলে, পরীক্ষার্থাও সরলভাবে জ্ঞানলাভে 

প্রবৃত্ত না হইয়। যাহাতে কুট প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হয় 

কেবল সেই পন্থায় ফিরে। 

এই দুই বিভ্রাটের ফল এই হয় ষে ভ্ঞানলাভ আনন্দঈজনক না 

হইয়া বরং কষ্টকর হুইয়! উঠে । 

উদ্দেশ্তুবিপধ্যয় জ্ঞানলাভজনিত আনন্দ অনুভবের একটি 

০৫ 

জ্ঞানলাভজনিত 
আনন্দানুভবের 

বাধা, শিক্ষা 
বিভ্রাট, পরীক্ষা! 
বিভ্রাট, উদ্গেশ্য 
বিপধ্যয়। 
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প্রধান বাধা । শিক্ষার্থ বদি নিম্পাপচিত্ত্ে নির্দোষ ভাবে জ্ঞানার্জনে 

প্রবৃত্ত হয় তবেই তাহার জ্ঞানলাভে আনন্দ হইবে। তাহ 

না! হইয়া ষদি সে কোন কু অভিসন্ধি সাধনার্থে কোন বিষয়ের 

জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে শঙ্কিতভাবে 

জ্ঞানার্জন করিতে হয়, এবং সে জ্ঞানলাভের সঙ্গে আনন্দের কোন 

সংশ্রব থাকিতে পারে না। এরূপ স্থলে জ্ঞানাজ্জন যে কেবল 

জ্ঞানার্থার আনন্দদায়ক হয় ন! তাহ নহে, উহ! সাধারণেরও গুরু তর 

অনিষ্টজনক হইতে পারে। সেই ভাবিঅনিষ্টনিবারণনিমিত্ত 

পুর্বকালে শিক্ষকেরা অন্তের অনিষ্টসাধনে যে বিস্তার প্রয়োগ 
হইতে পারে তাহ! সৎপাত্রে ভিন্ন প্রদান করিতেন না। বর্তমান 

কালে তাহ। সম্ভবপর নহে । এখন শিক্ষার প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছে । 

বিদ্তা এখন কেবল গুরুবক্তু গম্যা নহে, পুক্তক পাঠেও শিক্ষা করা 

যার । এখন অনিষ্টসাধনে প্রযোজ্য বস্তুর ক্রয়বিক্রয় আইনও 

রাজশাসনদ্বারা স্ুশাসিত করা ভিন্ন উক্তরূপ অনিষ্টনিবারণের 

উপায়াস্তর নাই। 

জ্ঞানার্জনের সঙ্গে আনন্দলাভের যে তিনটি বাধার কথ! 

উপরে বল! হইল, তন্মধ্যে শেষোক্ত বাধ! জ্ঞানকৃতপাপজনিত, 

এবং সেরূপ বাধ! সাধারণতঃ সর্ধপ্রকার শুঁভফলনাশক। অতএব 

তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তাহা সর্বধন্মবিরুদ্ধ ও 

সর্বত্র গ্বণিত। অপর যে ছুইটি বাধার উল্লেখ হইয়াছে তাহা 

সেরূপ নহে। তাহা ভ্রান্তিমূলক, জ্ঞানকৃতপাপমূলক নহছে। 

শিক্ষায় ষে ফল হইবার নহে তাহা জটিল ও কঠিন নিয়ম দ্বারা 
ঘটাইবার হুরাকাজ্ষা সেই ভ্রমের মূল। সে এক প্রকার বুথা- 

ভিমান এবং অন্তাত্র যেমন এস্কলেও তেমনই বৃথাভিমান অনেক 

অনিষ্টের মূল। 



॥. 

শঞ সঙ ] জ্তানলাভের উদ্দেশ্থা 

জ্ঞানলাতদ্বার যে সকল অভাব ও অপূর্ণত। আমাদের ছুঃখের 
সুল তাহ! জানিতে পারিয়াও তাহা পূরণের উপযুক্ত উপায় যে 

“অনেক স্থলে অবলম্বন কর! হয় না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া 

দেখিলে জানা যায়, কখন বা ভ্রম, কখন বা অভিমান, কখন বা 

লোভ, কখন বা অন্য কোন অনাধু প্রবৃত্তির উত্তেজনা । এ বিষয়ের 
ছুই একটি উদাহরণ দেওয়! যাইতে পারে। 

প্রা সকলেই জানেন ও স্বীকার করেন যে ওষধার্থ ভিন্ন 

অন্ত কোন কারণে মাদক দ্রব্য সেবন, অন্ততঃ গ্রান্ম প্রধান দেশে- 

নিতান্ত অনিষ্টকর। অর্থনাশ, স্বাস্থ্যনাশ, ছ্ষশ্মে প্রবৃতি প্রভৃতি 

নানাবিধ গুরুতরঅনিষ্ট মাদক দ্রব্যসেবন হন্্তে ঘটে। কিন্তু 

সেহ সকল জনিষ্ট নিবারণার্থে আমর! কি উপায় অবলম্বন করি- 

তেছি? সত্য বটে স্থানে স্থানে সুরাপাননিবারণী সভা! আছে, এবং 

সেই সকল সভার সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে স্থুরাপানের বিরুদ্ধে তর্কবিতর্ক 

করেন ও সুরাপাননিবারণের নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করণাথে 

রাজপুরুষদ্দগের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু প্রায় কোন 

স্থুসভ্য রাজ্যেই সুরাপান নিবারণার্থ কাধ্যকারক নিয়ম প্রণালী 

দেখা যায় না। 

অনেকে মনে করেন স্ুরাপাননিবারণার্থ কঠোর রাজশাসন 

অবৈধ ও নিক্ষল। তীহার! মনে করেন স্ুরাপান এত দোষের 
নহে যে রাজশাসন দ্বারা তাহা নিবারণ করা উচিত।' তাহারা 

বলেন পান ও আহারের সম্বন্ধে লোকের স্বাধীনতার উপর 

হস্তক্ষেপণ অন্তায়। তাহারা আরও বলেন লোকের মাদকভ্রব্য- 

সেবনের প্রবৃতি এতপ্রবল যে রাজশাননঘার! তাহ1 বন্ধ করিবার 

চেষ্টা কোন মতেই সফল হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের 
আত মারজ্দরা পরত জ্বাপর ও ভাতার জ্েিজ ভ্রিতঞার উর 

২৬৭ 

জ্ঞানলাভ দ্বারা 
হুঃখের কারণ 

নির্দিষ্ট হইপ্লাও 
তাহ! নিবারণ 

নিমিত চেষ্টায় 
বাধা, অসাধু, 
বৃত্তির উত্তে- 

জন]। 

দৃষ্টান্ত মাদক 
সবল ॥ 
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করস্থাপনদ্বারা তাহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ও তাহার উৎপাদন ও 

ব্যবহার অন্ুশাসিত করিয়া তাহার সেবন যতদূর নিবারণ করা 

যাইতে পারে তাহার অধিক চেষ্টা করা বৃথা । কিন্তু এ সকল কথা৷ 

সম্পূর্ণ অকাট্য বলিয়া! বোধ হয় না। 
যদি মাদকদ্রবাসেবন গুরুতর দোষের না হয় তবে তাহা 

রাজশাসনঘারা নিবারণের চেষ্টা বাঞ্চনীয় নহে। কিন্তু মাদকত্রব্য- 

সেবনে যে সকল ঘোরতর অনিষ্ট ঘটে, তংপ্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা 

যে গুরুতর দোষের নহে একথা কোন মতেই বল৷ যায় ন1। 

পান আহার ও অন্য অনেক বিষয় সম্বন্ধেই লোকের স্বাধীনতার 

উপর হস্তক্ষেপণ অন্যায় । কিন্তু কোনরূপ বলপ্রয়োগন্বার মাদক- 

দ্রব্যসেবীর স্বাধীনতার উপর হন্তক্ষেপণ, নিতান্ত প্রয়োজনীয় 

লে ভিন্ন অন্যত্র, কেহই চাহে না ও অনুমোদন করে না। তৰে 

মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রয় কেবল করসংস্থাপনদ্ার৷ 

অনুশাসিত না হইয়া, বিষ প্রস্তত করণ ও ক্রয়বিক্রয়ের হ্যায় 

অধিকতর কঠিন নিয়মদ্বারা পপ্রতিরুদ্ধ হওয়া প্রয়োজনীয়, অন্ততঃ 

নিতান্ত বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে হয়। কেবল করসংস্থাপনে এক 

দিকে মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে মাদকদ্রব্য দরিদ্রের পক্ষে কিঞ্চিৎ 

হুপ্রাপ্য হয় বটে, কিন্তু ধনীর পক্ষে তাহাতে কোন ফলই হুর না। 

আর অন্তদিকে রাজকোষ পুরণার্থে অনেক রাজকন্মচারী মাদক- 
দ্রব্য সাধারণের স্থলভ করিতে যত্ববান্ হইতে পারেন। 

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপণ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। 

একের ম্বাধীনত। যখন অন্তের অনিষ্টকর, তখন নে স্বাধীনতার 

প্রতি হস্তক্ষেপণ সমাজের ও রাজার পক্ষে প্রয়োজনীয় হুইপ! উঠে। 

যদি বল! যায় মাদক্রব্যসেবী অন্ঠের অনিষ্ট করে না, কেবল 

নিজের অনিষ্ট করে, তাহার উত্বর এই যে, প্রথমতঃ মাদকদ্রব্য- 



ণম.অঃ ] জ্ঞানলাভের, উদ্দেশ্য । 

সেবী যে কেবল নিজের আনষ্ট করে একথা ঠিক নহে। সে 

অন্ততঃ আপন পরিবার ও প্রতিবেশীর অনিষ্ট ও অশান্তির 

কারণ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং সে কেবল আপনার 

অনিষ্টকারী বাঁলয়। স্বীকার করিলেও যে তাহার কার্যে অন্তের 

হন্তক্ষেপণের অধিকার নাই একথা বলা যায় না। যদ্দি 

আত্মঘাতীর স্বাধীনতানিবারণ অন্তায় ন! হয়, তবে যে মাদকসেবী 

আপন স্বাস্থ্য ও জ্ঞান নাশে প্রবৃত্ত তাহাকে সেই কার্য হইতে 

নিবারণ করিতে যেটুকু ম্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ হয় তাহ 
অন্যায় বল! যায় ন!। 

মাদকদ্রব্যসেবন প্রবৃত্তি অতি প্রবল অতএব তাহা নিবারণের 

কঠিন নিয়ম নিম্কর হইবার সম্ভাবন1, এই যে আপত্তি, ইহা অবশ্তই 

বিশেষ বিবেচনার বিষয়। যে নিয়ম নিশ্চিতই লজ্বিত হইবে, 

তাহার সংস্থাপন কেবল নিক্ষল নহে, অনিষ্টজনক। কারণ ষে 

দোষ নিবারণ কর! উদ্দেশ তাহা ত রহিয়! গেল, অধিকস্ত নিয়ম- 

লজ্ঘনজন্ত আর একটি দোষের, এবং নিয়মলজ্ঘন অপরাধের দণ্ড 

এড়াইবার নিমিত্ত মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনাদি নানাবিধ দোষের, 

উৎপত্তি হয় । 

স্থতরাং লোকের অসাধু প্রবৃত্তি প্রথমে উপদেশঘ্বার কিয়ৎ 

পরিমাণে সংশোধিত করিয়া তাহার পর কঠিন নিয়ম সংস্থাপন- 

দ্বার তাহার নিবারণচেষ্টা যুক্তিসিদ্ধ। কিন্ত অপরদিকে আবার 
ইহাও মনে রাখিতে হইবে ষে, যেখানে প্রবৃত্তি অতি প্রবল 
সেখানে কেবল উপদেশবাক্য অধিক ফলপ্রদ হইবার সম্ভাবন। 
থাকে না, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার দ্রব্য পাইতে বাধা হয় এরূপ 

নিক্মের সহাপ্তা আবশ্তক । এবং সে নিয়ম একেবারে নিক্ষল 

হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ প্রবল প্রবৃত্তি যেমন চরিতার্থতা। 
১৪ 

ও 
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লাভের নিমিত্ত লোককে উত্তেজিত করে, তেমনই আবার উপযোগী 

দ্রব্য অভাবে চরিতার্থতা লাঁভ না করিতে পারিলে ক্রমে ক্ষী« 
হইয়! যায়। তবে উপরি উক্ত নিয়ম অতি সাবধানে ও সতর্কভাবে 

স্থির কর! আবশ্ঠক। যাহাতে তাহা! সহজে লঙ্ঘন করিতে ন! 

পার! যায় এবং লঙ্ঘন করিলে যাহাতে সহজে ধৃত হইতে হয়, 

এইরূপ নিয়মের প্রয়োজন । 

নুতন অভাব- জ্ঞানলাভদ্বার৷ আমাদের অভাব ও অপূর্ণতার পূরণ হইয়া 

ই ৷ বাহাতে প্রকৃত সুখবৃদ্ধি হয় তাহাই বাঞ্নীয়। কিন্তু হঃখের 

বিষয় এই যে তাহা ন! হুইঞ্জ! অনেক স্থলে জ্ঞানলাভদ্বারা নুতন 

অভাব স্থষ্টি হয়। একটি সামান্ত দৃষ্টাত্তঘবার৷ এই কথাটি স্পষ্টরূপে 
বুঝা ধাইবে। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পুর্বে যখন চাএর চাষ এ দেশের 

লোকে ভাল বুবিত না, তখন চা ভারতবাসীর্দিগের মধ্যে অতি অন্ন 

প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন চা এদেশে 'এত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে 

যে কি ধনী কি নির্ধন অনেকের প্রত্যহ চা পান না করিলে চলে না, 

অথচ চ! অনেকের পক্ষে পুষ্টিকর না হইয়! বরং অপকারক।১ এবং 

অনেকের অবস্থা এরূপ ষে চা পানে যে খরচ হয় তাহা প্রয়োজনীয় 

খাগ্দ্রব্যের ব্যয় কমাইয়! সংগ্রহ করিতে হয়। যখন চাএর চাষবাস 

আমর। জানিতাম না তখন চার অভাবও জানিতাম না। এখন চাএর 

চাষবাস জানিয়া আমরা! চ1 পানে স্পৃহাজনিত একটি নূতন অভাব 

কৃষ্টি করিয়াছি, এবং চা পানঘার! উৎপন্ন অনুস্থতা আমাদের 

অপুর্ণদেছের অপূর্ণতা বৃদ্ধি করিতেছে । আবার আশ্চধ্যের বিষয় 
এই যে, শিক্ষিত সমাজে চা পানের অভ্যাস সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া 

পরিগণিত । অনেকে মনে করেন অভাব অল্প হওয়! সভ্যতার 
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লক্ষণ বা সুখের কারণ নছে। মন্থুম্বের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 

অভাববৃদ্ধি হয় ও তাহার পূরণে সুখ বুদ্ধি হয়। একজন পাশ্চাত্য- 

কবি কহিয়াছেন__ ্ 

“অল্পমাত্র স্থুথ তার অল্লাভাব যার । 

অভাবে আকাঙ্কা, সুথ পূরণে তাহার ॥৮ ১ 

একথ! সত্য বটে, জ্ঞানবৃদ্ধির এবং শারীরিক, মানসিক ও 

আধাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাববোধের ও তাহা 

পৃরণের ক্ষমতা বুদ্ধি হয়। আদিম অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য সজ্জিত 

বাসস্থান, সুন্বাহুখাগ্ত, ও হ্রন্দর পরিচ্ছদের অভাব বোধ করে না, 

ও বোধ করিলেও তাহা পুরণে সমর্থ হয়না । কি শিপু, কি 

অসভ্যমনষ্য, সকলেই অনুভব করিবার শক্তি অনুসারে যাহা 

স্থখকর তাহ1 পাইবার ইচ্ছা করে, ও না পাইলে অভাব বোধ করে। 

তবে কোন্ দ্রব্য সুখকর তদ্বিষয়ে অন্থভবশক্তি জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত হইতে থাকে, এবং ম্থথের ও 

স্গথকর ভ্রবোর আদর্শও ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে 

থাকে । কিন্ত তাহ! বলিয়! ভোগলালসাবদ্ধন এবং প্রভূত ভোগ্য 
বন্ত প্রস্ততকরণ ও ভোগকরণ ষে সভ্যতার লক্ষণ ও সুখের কারণ, 

একথা স্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ ইছ! মনে রাখা! উচিত যে, 

ভোগজনিত স্থথ ক্ষণিক, এবং তন্থারা যে ভোগলালস বৃদ্ধি হয় 

তাহাই আবার সেই সুখ নাশের কারণ হুইব্না উঠে। টস সত্যই 

কহিক়াছেন__ 
“জ জানত জাল: জালালালুঘলীগল আন্মলি ! 
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( ভোগেতে বাসন! পরিতৃপ্ত কভু নয়। 

দ্বতাহুতি প্রাপ্ত বহি সম বুদ্ধি পায় ॥) 

দ্বিতীয়তঃ নানাবিধ অভাৰ অনুভব করিবার, উত্তম উত্তম বস্তু 

উপভোগ করিবার, ও সেই সকল বস্ত প্রস্তুত করিবার, শক্তি 

থাক বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু সেই শক্তির নিরন্তর ব্যবহার বাঞ্চনায় 

নহে। ভাল থাস্ভের অভাব অন্কুভব করিবার, এবং আস্বাদন 

দ্বারা মন্দ খাস্ভ পরিত্যাগ করিবার, ও খাছ্ভের রসের সামান্ত 

প্রভে্দ পরীক্ষা করিবার, শক্তি থাক! বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহ৷ 
বলিয়া ভাল দ্রব্য পান আহারে দিবারাত্র ব্যাপৃত থাকা, বাঞ্চনীয় 

নছে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভাল খান্ প্রস্তত করিবার শক্তির 

নিরন্তর ব্যবহারে দোষ কি? তাহার উত্তর এই যে, রসনাতৃপ্তিকর 

দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে প্রস্তুত করিতে গেলে লোকের লোভ 

বৃদ্ধি করা হয়, ধনীকে অতিভোজনের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, নিধনের 

প্রয়োজনীয় ভোজ্যদ্রব্যের অভাব ঘটান হয়। যদ্দি কেহ 

বলেন শ্খকর দ্রব্যভোগের বাসনা সমাজে না থাকিলে ভাল 

বস্ত প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কাহারও যত্ব হইবে না, এবং শিল্পা 

কলাবিস্ভারও উন্নতি হইবে না, সে কথার উত্তর এই যে বাসনা 

একেবারে ত্যাগ করিতে কেহ বলিতেছে না, বলিলেও তাহা 

ঘটবার নহে, তবে বাসন! সংঘত হওয়া উচিত, এবং সংযত ভাব 

ধারণ করিলে ভোগবাসন! ষে পরিমাণ থাকিবে তাহাই শিল্পা 

কলাবিগ্ভার উন্নতি সাধনে যথেষ্ট উৎসাহ দিবে । আর একটি 

কথ! আছে। লোকে নিজের ভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল না হইয়! 

ভক্তিভাজন ও ন্নেহভাজন ব্যক্তিদিগের ভোগার্থে বদি উত্তম বস্তর 

অন্বেষণ করে তাহা হইলে উত্তম বস্তুর প্রতি অনুরাগপ্রদর্শন ও 

তাহা! প্রস্তুত করণের উৎসাহপ্রদান যথেষ্ট হয়, অথচ লোকে বিলাসী 



৭ম অঃ]. ভ্ঞানলাতের উদ্দেশ্য । 

ও স্বার্থপর হুইয়া পড়ে না । পৃর্বকালে হিন্দু সাজে ও অন্তান্ত 
অনেক শিক্ষিত সমাজে এই ভাবই প্রবল ছিল। তখন লোকে 

'দ্লেবমন্দির ও সীধারণের কার্যে নিয়োজিত অট্টালিকা নির্মাণে 

শোভিত ও সজ্জিত গৃহ নিম্মাণের ইচ্ছ! তৃপ্ত করিয়া, নিজের বাসার্থ 

সামান্য অথচ পরিষ্ষারপরিচ্ছন্্ন গৃহই যথেষ্ট মনে করিত। গুরু- 
জন ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত বিবিধ তৃপ্তিকর জঙক্ষ্য 

দ্রবোর আয়োজন করিয়া, নিজে সামান্ত অথচ স্বাস্থ্যকর আহারে 

তৃপ্তি লাভ করিত। এবং বালকবালিকাদিগকে সুন্দর পরিচ্ছদ 
পরাইয়! আপনার সামান্ত অথচ শুদ্ধ বন্ত্রাদি পরিধানে সন্ত 

থাকিত। এবং এইরূপে লোকে যে অর্থ বাচাইতে পারিত তাহ! 

জলাশয় খনন, অতিথিশালা স্থাপন, ইত্যাদি নানাবিধ সাধারণের 

হিতকর কাধ্যে ব্যয় করিত। সকলেরই বড় ও সজ্জিত বাটাতে 

থাকিতে হইবে, রসনা তৃপ্তিকর খাস্ভ থাইতে হইবে, ও সৌথীন 
বেশভৃষ! ধারণ করিতে হইবে, তাহা না! হইলে সভ্যতার লক্ষণ 

কি হইল, একথ! সমাজের হিতার্থীর ও জ্ঞানীর কথা নহে, স্থার্থ- 

লাধন তৎপর ব্যবসাদদারের কথা । 

তৃতীয়তঃ জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুখের ও সুখকর বস্তর 

আদর্শ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে, অন্ততঃ উচ্চ হওয়া উচিত, কিন্তু 

ভোগের ও ভোগ্য বস্তুর আধিক্য সেই উচ্চতার লক্ষণ নহে। 

উচ্চাদর্শের সুখ তাহাকেই বল! যায় যাহা! ক্ষণিক বা অন্তের 

অনিষ্টকর নহে, এবং উচ্চাদর্শের ভোগ্যবস্ত তাহাকেই বলা যায় 

ষাহ1! সেই উচ্চাদর্শের স্থথের কারণ, ও যাহা আহরণ করিতে 

পরপ্রত্যাণী বা অন্তের অনিষ্টকারী হইতে হয় না। ইন্দ্রিয়নুথ 

সমস্তই ক্ষণিক, যতক্ষণ ইন্জিয়গ্রাহা বস্ত ভোগ করা যায় ততক্ষণহ 
সেই সুখ অনুভূত হয়, তাঁহার পর আর সে সুখ থাকে না, এবং 

২১৩ 
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জানবৃদ্ধির কল 
অগ্ডভ নিবারণ 
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রীত ঘটে। 
কুগ্রস্থ প্রচার। 
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সেই অতীত সুখের স্থতি সুখকর না৷ হইয়া বরং হুঃখের কারণ 

হয়। কিন্তু সৎকন্মানুষ্ঠানজনিত স্থুখ সেরূপ ক্ষণিক নহে, তাহার 
স্থতি ও স্থপ্রদ। এতত্যতীত ইন্দ্রিয়ের ভোগশক্তি সীমাবদ্ধ । 

গুতরাং ইন্দ্রিয়ন্থথ কখনই উচ্চাদর্শের স্থখ হইতে পারে না। 

ইন্দড্িয়স্থখের উপযোগি বস্তও উচ্চাদর্শের ভোগাবস্ত নহে। 

তাহা পাইবার নিমিত্ত অন্তের প্রত্যাশী হইতে হয়। এবং পৃথিবী 

বিপুল! হইলেও ভাল ভোগা ৰস্তর পরিমাণ অসীম নহে, স্থতরাং 

একজন অধিক পরিমাণ ভাল বস্ত ভোগ করিতে গেলে সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে বা প্রকারাস্তরে অন্তের ভোগ্যবস্তর পরিমাণ সঙ্কীর্ণ করিতে 

ও সেই কারণে অন্টের অনিষ্টকারী হইতে হয়। এরূপ ভোগ্য 

বস্ত উচ্চাদশের ভোগ্যবস্ত হইতে পারে ন1। 

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অস্তভ নিবারণ না৷ হইয়া! বরং কখন 

কখন তদ্ধিপরীত ফল ফলে। তাহার একটি সামান্ত দৃষ্টান্ত কুরুচি- 
প্রণোদিত ও কুপ্রবৃত্তি উত্তেজক সাহিত্যগ্রন্থের অপরিমিত 

প্রচার। যখন মুদ্রাষস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, এবং শিক্ষিত লোকের 

ংখ্য। অল্প ছিল, তখন গ্রন্থের প্রচারও অল্প ছিল। সুতরাং 

মন্দ পুস্তক পাঠঘারা লোকের অনিষ্টের সম্ভাবনা অধিক ছিল ন1। 
এক্ষণে সুদ্রাধস্ত্র্বার! গ্রন্থ প্রচারের সুবিধ। হইয়াছে, এবং লেখাপড়া 

জানা লোকের সংখা! বুদ্ধি হওয়ায় যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হয় 

তাহ৷ অনেকে পড়ে, ইহা স্থুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহ 

নিরবচ্ছিন্ন সুখের বিষয় ন! হৃইয়৷ হুঃখের সহিত জড়িত রহিয়াছে 

কারণ অনেক কুকুচিপ্রণোদিত ও কুপ্রবৃত্তিউত্তেজক পুণগুক 

প্রণীত হইতেছে, এবং সহজে বোধগম্য ও আপাততঃ আনন্দপ্রদ 

বলিয়া সেই সকল পুস্তক অধিক পঠিত হইতেছে। স্পষ্ট 
অল্লীলতাপূর্ণ পুস্তক রাজশাসনের অধীন, ও সভা সমাজে প্রকান্তে 
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পঠিত হইতে পারে না। স্পষ্টকুষ্ঠরোগগ্রন্তের স্তায় তাহা 

পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যে সকল পুস্তকে অশ্লীলতা প্রচ্ছন্ন ভাবে 

থাকে তাহা অলঙক্ষিতকুষ্ঠরোগীর ন্তার, পরিত্যক্ত না হইয় সর্বত্র 

মিশিতে পায়, ও অশেষ অনিষ্টের কারণ হয়। 
জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসুভবৃদ্ধির আর একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত 

উচ্ছঙ্বলত! এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব । 

জনসমাজে যতদিন জ্ঞানের চর্চা অল্প থাকে, ততদিন সামাজিক 

ও রাজনৈতিক আন্দোলনও অল্পই থাকে, এবং বিশেষ গুরুতর 

কারণ উপস্থিত না হইলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব 

ঘটে ন1]। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে নিজ নিজ স্বার্থ, 
নিজ নিজ অধিকার, ও দেশের পক্ষে কি শুভ কি অগ্ুভ, এ 

সকল বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়, এবং নিজের ও দেশের 

মঙ্গলসাধন ও অমঙগ্গলনিবারণের উপায় চিস্তা করে । এ সমস্তই 

জ্ঞানলাভের স্থফল সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে অতি 

অনিষ্টকর কুফলও মিশ্রিত রহিয়াছে । অল্পবুদ্ধি বিচলিত- 

চিত্ত উদ্ধত অবিবেচক কতকগুলি লোক মনে করে বর্তমান 

অবস্থায় যাহা কিছু অন্থথকর আছে তাহা একেবারে সমাজ ঝা 

রাজতন্ত্র হইতে ছলে বলে যেন তেন প্রকারে অপস্যত করিয়া, 

তৎপরিবর্তে যাহা তাহাদের অপরিপক্ক বিবেচনায় স্থখকর তাহারই 

স্থাপনের চেষ্টা, সমাজসংস্কারকের ও স্বদেশানুরাগীর শ্রেষ্ঠধর্্। 
তাহারা বুঝে না পুরাতনের সংস্কার ও নৃতনের স্থষ্টিতে :কত 
প্রভেদ। নূতন ভূমিতে নূতন অট্টালিক! নির্মাণ সহজ। পুরাতন 
অট্রালিক! ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিয়৷ সেই ভূমি পরিষ্কত করিয়া 
তছ্ছুপরি নূতন বাটা নির্মাণ কিঞ্চিৎ অধিক শ্রম ও ব্যয়সাধ্য 
হইলেও কঠিন নহে। কিন্তু পুরাতন বাটা সমন্ত না ভাঙ্গিয়। 

২১৫ 

উচ্ছছ্খলত। ওঁ 

সামাজিক রাজ 
নৈতিক বিপ্লব 
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কেবল তাহার ভগ্ন ও জীর্ণ ভাগের সংস্কার, এবং এহ বাটাতে 

তৎকালে বাস করিয়া সেই সংস্কার সম্পাদন কর!, অতি কঠিন কাধ্য 

ও তাহ! অতি সাবধানে করিতে হয়। পুরাতন সমাজ ও 

প্রচলিত রাজতন্ত্রের সংস্কারও সেইরূপ কঠিন কাধ্য, ও তাহাতে 

সেইরূপ সাবধানতার প্রয়োজন। সমাজ বা রাজতন্ত্র ভাল করিব 

বলিয়া একেবারে বলপ্রয়োগ দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে গেলে, 

যতদ্দিন না নূতন সমাজ বা নূতন রাজতন্ত্র গঠিত হয় ততদ্দিন সেই 
নৃতন গঠনের অনিশ্চিত শুভলের আশায়, ম্বেচ্ছাচার ও অরাজ- 
কতা আদি নিশ্চিত অণুভ ফল ভোগ করিতে হয়। ইহা আরও 

ছঃখের বিষন্ন যে এই শ্রেণির রাজনৈতিক সংস্কর্তারা তাহাদের 

উদ্দেস্ত সাধু বলিয়া! তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত অসাধু উপায় 

অবলম্বনে বিরত হয় না। শুনা যায় অনেক সুশিক্ষিত লোক 

ইযুরোপে গুপ্তবিপ্লবকারীদিগের১ দলভুক্ত, এবং তাহারা অসম্কুচিত 
চিত্তে ভীষণ হত্যাকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয় । এবং ব্যথিতচিত্তে দেখিতে 

হইতেছে ধর্মভীরু শ্বভাবতঃ করুণহৃদয় হিন্দুভদ্রসস্তানের মধ্যেও 

কেহ কেহ এইরূপ অতি গহিত কার্যে লিপ্ত হইতেছে! তাহার! 

বলে-_ অমঙ্গল একেবারে পরিত্যাগ করিতে গেলে মঙ্গলের আশাও 

ত্যাগ করিতে হয়। অশুভ হইতে শুভ উৎপত্তি ইহাই প্রকৃতির 

নিয়ম । যে প্রচণ্ড ঝটীক। বাস্তবৃক্ষ ভূমিসাৎ করে তাহাদ্বারাই 

বাযুরাশি পরিষ্কীত হয়। যে ভীষণ প্লাবন বাসস্থান সহ জীব 
জন্ত ভাপাইয়! দেয় তাহাদ্বারাই ভৃপৃষ্ঠের মলিনত! ধৌত ও 
উর্বরতা বুদ্ধি হয়।_-এ সকল কথা সত্য। এবং ইহাও সত্য, 

কোন বিপ্রব বিনাকারণে ঘটে না। দেশের অবস্থার ও দেশের 

শিক্ষা প্রণালীতে অবশ্তই এমত কোন দোষ থাকিবে যদ্দার। 

১। ইংরাজি £09701715 শবের প্রতিশব্দ । 
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বিপ্লবকারীর! বিপ্লবে উত্তেজিত হয়। কিন্ত তাই বলিয়া বিপ্লব 

ভাল, ইহ! কখনই বলা যায় না । অন্ধ প্রকৃতির কার্যে ঝটিকা- 

প্লাবনাদি ঘটে। অজ্ঞানজনসাধারণের উত্তেজিত ও অসংবত 

প্রবৃত্তির প্ররোচনাক্স বিপ্লব ঘটে। এবং সেই সকল অশুভ 

হইতে শুভও ঘটে। কিন্তু সেইরূপে অশুভ হইতে 'গুভ ঘটাইবার 
জ্ঞানকৃত চেষ্টা কখনই অনুমোদনযোগ্য নহে। জ্ঞানের কার্য্য 

অন্ধ শক্তিকে স্থপথে চালিত করা । অজ্ঞান জীব কেবল প্রবৃত্তির 

প্ররোচনায় কাধ্য করে। জ্ঞানবান্ জীব জ্ঞানদ্বার! প্রবৃত্তিকে 

শাসিত ও সংযত করিয়! কার্য করে। যাহার! জ্ঞানী ' বলিয়া 

অভিমান করে এবং সমাজ ও শাসনপ্রণালীর সংস্কারক 

হইতে চাহে, তাহারা কখনই অন্ধ প্রকৃতির দোহাই দিয়৷ অস্ডভ 

হইতে শুভ আনিৰ বলিয়া, তাহাদের উদ্দেশ্ত যত সাধু হউক 
না কেন, অসাধু উপায় অবলম্বন উচিত বলিতে পারে না। যদি 

কেহ বলেন অন্ধপ্রকৃতির পরিচালক অনস্ত জ্ঞানময় চৈতন্ত, 

কিন্তু তথাপি প্রকৃতির কাধ্যে অশুভ হইতে শুভ ফল ঘটে, তাহার 

সহজ উত্তর এই-_অনস্তজ্ঞান অনভ্্রান্ত, তন্বারা৷ পরিচালিত প্রকৃতির 

অশুভক্াধ্য হইতে আমাদের অল্পবুদ্ধির অজ্ঞাত কোন শুভফল 

নিশ্চিত ফপিখে, কিস্তু তাই বলিয়৷ ভ্রান্ত অদুরদর্শা মনুষ্ের পক্ষে 

অনিশ্চিত শুভফলের আশাম্ নিশ্চিত অণুভকর কাধ্যে প্রবৃত্ত 

হওয়া কখনই উচিত হইতে পারে না। আমর! নিজ নিজ 
কন্মের জন্য দীয়ী, কর্মফল আমাদের আয়ত্ত নহে । সছুপারদ্বার! 

গুভফল ঘটাইতে অক্ষম হইলে অসছুপায়দ্বারা তাহ পাই- 

বার চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ববক ক্ষান্ত থাকাই আমাদের নিতাস্ত 

কর্তব্য । 

জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও সকল স্থলে পৃথিবীর হঃখনিবারণ 

২১৭ 
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জাতীর বিবাদ হয় না, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। কথাটি বড় কথা, 
ুন্ধ। অতএব তাহ! কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে বলিব। 

ব্যক্তিগত নীতি অনুসারে পরস্ব অপহরণ ও পরপীড়ন দোষের, 

ইহা! সর্ববাদিসম্মত। জাতীয় নীতিতেও যে একথা সত্য, ইহাও. 

সকলে স্বীকার করেন। কিন্ত জাতিতে জাতিতে বিবাদ ঘটিলে 
যুদ্ধ অর্থাৎ পরস্পরের পীড়ন ও বিস্তাপহরণ এখনও সর্বত্র 

অনুমোদিত রহিয়াছে । যুদ্ধের অনুকূলে অবশ্তই বল! যাইতে পারে, 

ব্যক্তিতে ব্ক্তিতে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজ! বা রাজ প্রতিনিধি 

তাহার মীমাংসা করিয়া দেন, কিন্তু জাতিতে জাতিতে বিবাদ 

উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসক কোন রাজাই হইতে পারেন 

না। তাহার শেষ মীমাংসক যুদ্ধ। জাতিতে জাতিতে বিবাদ- 
স্থলে যুদ্ধ ভিন্ন উপায়াস্তর নাই, অতএৰ যুদ্ধ ভালই হউক আর 

মন্দই হউক, সময়ে সময়ে তাহা অনিবার্য । সভ্য জাতিতে ও. 

অসভ্য জাতিতে বিবাদস্থলে বোধ হয় একথা সত্য বলিয়া মানিতে 

হইবে। তবে সেম্থলে যদি সভ্য বিবাদী কিঞ্চিং বিবেচনার 

সহিত চলেন তাহা হইলে যুদ্ধের ভীষণ ভাব অনেকটা প্রশমিত 
হইতে পারে । কারণ বর্তমান সভ্য ও অসভ্যজাতিদ্দিগের অবস্থা 

বিবেচনা! করিয়া! দেখিলে বুঝা! যায়, সভ্যে অসভ্য যুদ্ধ সবলে ও: 

ছুর্বলে সংগ্রাম, এবং সবল একটু সদ্য়ভাব ধারণ করিলে তাহা 

শীঘ্রই শেষ হওয়া সম্ভবপর । কিন্তু সভ্যজাতিতে ও সভ্য- 

জাতিতে বিবাদস্থলে যে যুদ্ধ ভিন্ন উপায়াস্তর নাই একথ! স্বীকার 

করিতে মনে ব্যথা লাগে । কারণ একথা শ্বীকার করিতে হইলে 

সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, বাহারা সভ্য ও সুশিক্ষিত 

তাহারাও নিজের বিবাদস্থলে স্বার্থ বা অভিমান মোহে অন্ধ হইয়! 

স্তায়পথ দেখিতে পান না । এন্ূপস্থলে অন্ততঃ একপক্ষ মোহান্ধ 
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না হইলে বিনা যুদ্ধে বিবাদনিম্পত্তির কোন বাধা! থাক! সম্ভাবনীয় 

নহে। ছুইটি সভ্যজাতির পরিচালক তত্বৎশীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষ- 
গণের মধ্যে স্তায়পথ স্থির করিবার উপযোগী বিস্তা বুদ্ধি ও 

সদ্বিবেচনার অভাব থাকিতে পারে না, স্থৃতরাং যদি তাহার! 

নিঃস্বার্থপর ভাবে বিবাদ মীমাংসার নিমিত্ত যত্ববান্ হয়েন ও নিজ 

নিজ ছরাকাজ্ষ! পরিত্যাগ করেন, তাহা! হুইলে যুদ্ধের প্রয়োজন 
থাকে না। সময়ে সময়ে অবশ্ত এরূপ ঘটিতে পারে যে, অতি 

সুক্মভাবে দেখিতে গেলে প্রতিত্বন্দীদিগের মধ্যে কাহার কথ 

কতদূর ন্তাযা স্থির কর! কঠিন। কিন্তু সে সকল স্থলে যুদ্ধের 

ভীষণ অনিষ্ট নিবারণার্থ উভয়পক্ষেরই কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার পূর্বক 
একটু স্থূল দিদ্ধান্ত মানিয়। লওয়া! কি বিচক্ষণের কার্ধ্য নহে ? 

যুদ্ধে অনাস্থা! ও যুদ্ধনিবারণের ব্যগ্রতা যে কেবল যুদ্ধে অনভ্যন্ত 
কোমলস্গভাব বাঙ্গালীর গুণ বা দোষ এমত নহে। যুদ্ধে অভ্যস্ত 

দৃঢ়স্থভাব ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। 

এবং তাহাতেই কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয় যে পরিণামে এক 

দিন পৃথিবী হইতে এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের তিরোভাব হইবে। 

স্থপ্রসিদ্ধ কৌন্টটল্ষ্টোয়া ও ষ্েড্ সাহেব যুদ্ধ নিবারণার্থে অনেক 

কথা বলিয়াছেন । তাহারা একদেশদরশী অসংযতচেত। আন্দোলন- 
কারী বলিয়া যদি কেহ তাহাদের কথা উড়াইয়া দিতে চাহেন, 

বিখ্যাত নানাশাস্ত্রবিদ্ ধীরমতি অধ্যাপক হিওয়েলের কথা সেরূপে 
অগ্রাহ কর! যাইতে পারে না। তিনি কোন বিবাদস্থলে .ব! 

কোন পক্ষ সমর্থনার্থে সে কথা বলেন নাই, আপন উইলে অর্থাৎ 

চরমপত্রে শ্রী কথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং কেবল কথা বলিয়া 

ক্ষান্ত হয়েন নাই, কথানুসারে কার্ধযও করিয়াছেন । তিনি আপন 

উইলে লিখিয়াছেন তাহার প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে বাধিক 

২১ 
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৫০০ পাউও (৭৫০০ টাকা) বেতন দিয়া কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্ালয়- * 
কর্তৃক একজন জাতীয়বিধানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন এবং 
সেই অধ্যাপক জাতীয়ব্যবহারশান্ত্র অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়া 
"এরূপ নিয়ম নির্ধারণে যত্ববান হইবেন, যদ্ধার! যুদ্ধের অমল্গলের 

হাঁস হয় এবং পরিণামে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের তিরোভাব হয়।” 

যুদ্ধ সম্বন্ধে আর একটি ছুঃখের কথ এই ষে শক্রর প্রতি ধর্্- 

যুদ্ধে যেরূপ বীরোচিত ব্যবহার প্রাচীন কালে বিধিবদ্ধ ছিল, 

জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার উৎকর্ষ বিধান না হইয়া বরং বোধ 

হয় কিঞিৎ অপকর্ষ ঘটিয়াছে।২ যুদ্ধে কপটতা৷ এক্ষণে কাহার কাহার 

মতে নিষিদ্ধ নহে। ৩ বিজ্ঞান চর্চান্ারা যে সকল ভীষণ সংহার- 

শত্ত গ্রস্তত করিবার উপাক্স উদ্ভাবিত হইতেছে তাহার যথা তথ! 

প্রয়োগ হইতেছে । এতদিন ক্ষিতি ও সাগর রণস্থল ছিল। 

সম্প্রতি আকাশকেও রণক্ষেত্রে পরিণত করিবার উদ্ভোগ 

হইতেছে । এই উদ্যোগ সফল হইলে তাগার পরিণাম কি ভয়ানক 

হইবে তাহা কল্পনাতাত। 

যুদ্ধের অনুকূলে কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যুদ্ধ দ্বারাই 
অধিকাংশ পৃথিবী ক্ষমতাশালী ও সভ্য জাতির হস্তগত হইয়াছে, 

অসভ্য জাতি সভ্য জাতির বশীভূত হইয়া উন্নতিলাভ করিয়াছে, 

, এবং যেখানে কোন অসভ্য জাতিকে বশীভূত কর! অসাধ্য ঝ৷ 
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| অতিকঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেখানে হিং জন্বর স্তা় 
তাথার্দিগকে বিনষ্ট করিয়া ভূপৃষ্টে সভ্যজাতির আবাসভৃমির 

পরিমাণ বুদ্ধি করা হইয়াছে। একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য, 

সম্পূর্ণ সতা নহে । পুরাবৃত ইহার পুর্ণ সত্যত। সপ্রমাণ করে না। 

অনেকস্থৃলে যুদ্ধ সভা অসভ্যে হয় নাই, সবলে ও দুর্বলে ঘর্টিয়াছে। 

এবং তন্মধ্যে ছূর্বল সভ্য জাতি পরাস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট সহ 

করিয়াছে । পাশ্চাতা পপ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত মতানুসারে, 

জগতে জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয় ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, 

এবং এই নিয়মের ফলে যোগ্যতম জীবের সংখ্যা বুদ্ধি হইয়া, 

অশ্ভকর জাবনসংগ্রাম হইতে জীবজগতের উন্নতিসাধন রূপ 

শুভফল উৎপন্ন হইতেছে । একথাও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়! স্বীকার 

করা যায় না। অজ্ঞান জীব-জগতে ইহা সত্য বটে, কিন্তু সজ্ঞান জীবন সংগ্রামকে 

জীবজগতে সংগ্রাম ও সখ্য, বিদ্বেষ ও প্রীতি, এই উভয়ের ক্রিয়া জি 

একত্র চলিতেছে । জীবের প্রথম অবস্থায় ভ্ঞানোদয়ের প্রারস্তে ভ্ঞানলাভের 

ক্ষুদ্র স্বাথের প্ররোচনায় আত্মরক্ষার্থে জীবগণ পরস্পর বিদ্বেষ ভাবে একটি উদ্দেশা। 
গ্রামে নিষুক্ত থাকে, এবং ষোগ্যতমেরই জয় হয়। কিন্তু ক্রমশঃ 

মানবজাতির পরিণত অবস্থায় জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে 

যেমন আমরা বুঝিতে পারি, কেবল নিজ নিজ স্বার্থের মুখ চাহিতে- 

গেলে পরম্পরের বিরোধে কাহারও স্বার্থই সাধিত হয় না, এবং 

অসংযত স্বার্থের উত্তেজনা খর্ব হইয়া! সংগ্রাম প্রবৃতি প্রশমিত হয়, 

অপরদিকে তেমনই দেখিতে পাই অন্তের স্বার্থের প্রতি কিঞ্ধিং 

লক্ষ্য রাখিলে পরস্পরের, সাহায্যে নিজ . নিজ স্থার্থ ও অনেক দূর 

সাধিত হয়, এবং সখ্য ভাবের উদয় হয়। একদিকে যেমন নিতাস্ত 

স্বার্থপরতার অপকারিতা বুঝিতে পার! যায়, অপরদিকে তেমনই 
সেই কথা বুঝিতে পারার ফলে আমাদের 'পরব্পন্ধের . প্রতি 
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ত্বার্থ ও পরা- 
তের সামন্ত 
সেই উদ্দেশ্য- 

সাধনের উপীয়। 

প্রকৃত স্বার্থ 
পরার্থের বিরুদ্ধ 
নহে। 
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ব্যবহার এরূপ হইয়া আসে যে নিতান্ত স্বার্থপরতার প্রয়োজন 

কমিয়া যায়। 

এই কথাই আর একভাবে দেখা যাইতে পারে। যেমন 

আমরা স্বার্থপরতাবৃতি্বারা নিজের হিতসাধনে উত্তেজিত তেমনি 

আবার আমর! দয়াদাক্ষিণ্যউপচিকীর্ধাদি বৃত্তি দ্বারা পরের 

হিতসাধনেও উৎসাহিত। এবং যিনি যতদুর পরহিতে রত, 

তিনি ততদূর পরের সাহাধ্য প্রাপ্ত হন, ও নিজ স্বার্থসাধনে 

নির্ববিদ্ধে বিরত থাকিতে পারেন । 

একদিকে মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের অপূর্ণ অবস্থায় পূর্ণ 
নিঃস্বার্থপরত! যেমন সম্ভবপর নহে, তেমনই শুভকরও নহে। 

আমাদের বর্তমান দেহাবচ্ছিন্ন অপূর্ণ অবস্থায় কতকগুলি স্বার্থ 

বিসর্জন কর! অসাধ্য, এবং সেই স্বার্থ সাধন নিমিত্ত আমর! 

নিজে যত্ববান না হইলে সমাজ এত উন্নত হয় নাই যে অন্টে 

তন্নিমিত্ত যত্ববান্ হইবে। পক্ষান্তরে আমর! নিতান্ত স্বার্থপর 

হইতে গেলে অন্তের স্বার্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া নিজ 

স্বার্থসাধন অসাধ্য হইয়া পড়িবে। কতদূর নিজ স্থার্থত্যাগ 

করিলে ও পরের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সাধ্যমত উচ্চমাত্রায় 

স্বার্থলাভ হইতে পারে, প্রকৃত নিদ্হিতার্থীকে এই সমস্তা 

নিরন্তর পূরণ করিয়া চলিতে হইবে। এরূপ স্থলে পুর্ববকথিত 

গণিতের গরিষ্ঠ ফল নিরূপণের কথা স্মরণ রাখিয়া! চলা আবশ্তক। 

আমাদের প্রকৃত স্বার্থ অন্তের প্ররুত স্বার্থের বিরুদ্ধ নছে। 

যাহা কিছু বিরোধ আছে তাহা আমাদের অপূর্ণতা ও দেহাবচ্ছিন্নতা 

নিবন্ধন । যে ব্যক্তি ও যে জাতি স্বার্থের ও পরার্থের এই 

বিরোধ মীমাংসা করিয়া জীবনসংগ্রামের ও জীবের সখ্যভাবের 

সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে, এবং পরার্থ একেবারে অগ্রান্ 



৭ম অঃ] জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য । 

করিয়া নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থলাভের ছুরাকাজ্ষা কেবল অসাধু নহে, 

তাহা জগতের নিয়মানুসারে অপূরণীয়, এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ 

করিতে পারে সেই জাতি ৰা ব্যক্তিই যথার্থ যোগ্যতম, এবং তাহারই 

জয়লাভ হয়। লোকে শুন্ধুক বা! না শ্ুন্ুক, প্রকৃত জ্ঞান স্পষ্ট 

করিয়া উচ্চৈঃম্বরে নিরস্তর এই কথ! বলিতেছে। ব্রহ্ষউপলব্ি দ্বারা 

জ্ঞানলাভের চরম উদ্দেন্ত সিদ্ধ হউক আর না! হউক, সাংসারিক 
স্থথের অনিত্যতা বোধ ও আত্মোথকর্ষ সাধনে আনন্দ, 

জ্ঞানার্জনের এই ছুই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হউক আর না হউক, 

এসকল উচ্চ কথ! ছাড়িয়৷ দিয়া, অন্ততঃ উপরিউক্ত স্বার্থ ও 

পরার্থের সামান্য জমা থরচ বুঝিয় চলিতে শিখিলে, ভবের 

হাটে ' আসিয়া লাভ না হুইলেও নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া 

ফিরিতে হয় না। 

ধাহারা পরকাল মানেন তাহার্দের পক্ষে জ্ঞানের চরম 

উদ্বোন্ত জগতের বন্ধন হইতে যুক্তিলাভ ও ব্রহ্ষউপলব্ধি। সেই 
চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে সর্বদা ঠিক পথে চলা 
যায়। আর সেই চরম লক্ষ্য বিস্বৃত হইলে সংসারযাত্রায় মধ্যে 

মধ্যে পথ হারাইতে হয়। অনেকে মনে করেন সেই চরম লক্ষ্যের 

প্রতি দৃষ্টি রাখা জীবনের শেষ অবস্থার বিধি, প্রথম অবস্থায় এই 

কর্মক্ষেত্রের উপর লক্ষ্য রাখিয়! কন্মী হওয়াই আবশ্বক। তীহারা 

বলেন এই চরমলক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে গিয়া! এদেশের লোক 

অকর্দুণ্য হইয়াছে এবং অতি হীন অবস্থায় পড়িয়াছে। একটু 

বিবেচনা করিয়া! দেখিলে বুঝা! যাইবে এ আপত্তি সঙ্গত নহে। দূরস্থ 
চরম লক্ষ্য মনে রাখিতে হইলে যে নিকটস্থ বর্তমান লক্ষ্য ভুলিতে 
হইবে একথা কেহ বলে না। সত্য বটে অল্লবুদ্ধি মানব একদিক 

দেখিতে গেলে অন্তদিক ভূলিয়! যার, কিন্তু সেই জন্তই চরম লক্ষ্য 

২২৩ 

জ্ঞান ইহলোক 
ও পরলোক 
উভয়দিকে দৃষ্টি 
রাখিতে বলে। 
ইহলোকের 

ভিতর দিরাই 
পরলোকের 
পথ! 
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মনে রাখিতে বল আবশ্তক, কারণ নিকটের লক্ষ্য সহজেই মনে 

থাকিবে। তবে একাগ্রতার সহিত কেবল সেই চরম লক্ষ্যের 

প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমান কর্তব্য তুলিয়া যাওয়! বিধি- 

সিদ্ধ নহে। যদিও পরলোক ও মুক্তিলাভের সঙ্গে তুলনায় 

ইহলোক ও বৈষয়িক ব্যাপার অতি তুচ্ছ, কিন্তু এই তুচ্ছবিষয়ে 

সাধনার পর সেই উচ্চবিষয়ে অধিকার জন্মে। ইহলোকের 

ভিতর দিয়াই পরলোকে যাইবার পথ। এবং বৈষয়িক ব্যাপারে 

কর্তবাপালনের অভ্যাসই মুক্তিলাভের উপায়। ইহ] বিশ্ব- 

নিয়স্তার নিয়ম। ইহাই আধ্যখধিদিগের এক আশ্রমের পর 

আশ্রমান্তর গ্রহণ সম্বন্ধীয় শিক্ষা। এই নিয়ম লজ্ঘন করায়, 

ও নিয়স্তরের শিক্ষার পূর্বেই উচ্চস্তরের শিক্ষার যোগ্য মনে 

করার, এবং বিজ্ঞান চর্চা অবহেলা পূর্বক দর্শনালোচনায় নিবিষ্ট 

থাকায়, আমাদের বর্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে। অতীতের এই 

শিক্ষা! মনে রাধিয়া, যে সকল ভ্রম হইয়াছে তাহা সংশোধন 

করিয়া চল আমাদের অবশ্ঠ কর্তব্য। কিন্তু তথাপি বলিতেছি, 

এই ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়া যেন আর একটি গুরুতর শ্রমে 

পতিত না হই, এবং সেই চরম লক্ষ্য যেন না ভূলি। বীহারা 

সেই চরমলক্ষ্য ভূলিয়৷ ইহলোকের স্মুখস্বচ্ছন্দ জীবনের পরম লক্ষ্য 

মনে করেন, তাহার! সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন, কিন্তু তাহাদের 

অসীম ভোগলালসাজনিত অশান্তি ও তাহাদের অসংযত স্ার্থ- 

পরতানিবন্ধন নিরস্তর কলহ ও পরম্পরের ভীষণ অনিষ্ট চেষ্টার 

প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে তাহাদিগকে কখনই সুখী বলা যায় না। 
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কম্ম। 

উপক্রমণিকা। 

এই পুস্তকের প্রথম ভাগে জ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি কথ! বলা 

হইয়াছে। এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় ভাগে কর্মবিষয়ক কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করা যাইবে। 

পুর্বে বল! হইয়াছে জ্ঞান ও কর্ম অনন্বন্ধ নহে ইহার! পরম্পরা- 

পেক্ষি। একের কথ! (যথা জ্ঞানবিভাগে জ্ঞাতার কথা ) বলিতে 

গেলে অপরটির কথ! (যথা কর্্মববিভাগে কর্তীর কথা ) অনেক 

স্থলে প্রকারান্তরে আসিয়া পড়ে, ও সেই সঙ্গে না বলিলে সে 

কথাটি অমপ্পূর্ণ ও অস্পষ্ট থাকে । এই কারণে প্রথম ভাগে 
স্তানসন্বন্ধীয় আলোচনার দ্বিতীয় ভাগে বলিবার কথা স্থানে স্থানে 

বল। হইয়াছে। কিন্তু তাহ! পুনরায় এই ভাগে থা স্থানে না 

বলিলেও চলিবে না, কারণ তাহা না বলিলে সেই স্থানের কথাগুলি 

অস্পষ্ট থাকিবে । এই জন্ত এই দ্বিতায় ভাগে যে কিঞ্চিৎ পুনরুক্তি 

ঘটিবে, পাঠক সে দোষ মার্জন! করিবেন। 

জ্ঞান ও কর্ণ 
অসম্বন্ধ নছে-_ 
একের কথায় 
অন্যের কথ! 
আইসে। 

কর্মশব জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অর্থাৎ মানবের কাধ্য এই রে এই ভাগে 

গৃহীত হইবে। কর্তা ভিন্ন কর্ম হয় না, সুতরাং কর্ণের আলোচনায় 
সর্বাগ্রে কর্তার কথা উঠে। আর বর্তার কথা উঠিলে, তাহার 

9৫ 

আলোচ্যবিষয়। 



৬ জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ২য় ভাগ 

স্বতন্রত। আছে, কি অবস্থাদ্বারা তিনি যেরূপে চালিত হয়েন সেই- 

রূপে কার্ধ্য করিতে বাধ্য 1?-_এই প্রশ্ন উঠে। এবং গ্রাসঙ্িক 

ভাবে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ 1-_এ প্রশ্নও উঠে। উক্ত প্রশ্নঘয়ের 

আলোচনার পরেই, কর্মের প্রধান ভাগের অর্থাৎ কর্তব্য কার্ষ্যের 

লক্ষণ কি 1_-ও সঙ্গে সঙ্গে, কর্তব্যতার লক্ষণ কি 1-_-এই ছুইটি 
প্রশ্ন উঠে। তদনস্তর কএকটি বিশেষবিধ কর্মের আলোচনা 

বাঞ্চনীয়। সেগুলি এই-_ পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম, সামাজিক- 

নীতিসিদ্ধ কর্ম, রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম, এবং ধর্্মনীতিসিদ্ধ কর্্ম। 

এবং সর্বশেষে,_-কর্ম্ের উদ্দেশ্ত কি 1-__এই প্রশ্নের সংক্ষেপে 

উত্তর দেওয়া আবশ্তক। অতএব (১) কর্তার স্বতন্তরতা আছে 

কিনা ও কার্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ, (২) কর্তব্যতার লক্ষণ, 

(৩) পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্মী, (8) সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম, 

(৫) রাজনীতিপিদ্ধ কর্ম, (৬) ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্ম, (৭) কর্মের উদ্দেস্ট, 

এই সাতটি বিষয় যথাক্রমে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে এই দ্বিতীয় 

ভাগে আলোচিত হইবে। 



ওজন অন্যান্ । 
কর্তার স্বতন্ত্র! আছে কি না" 

কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ । 
কর্মের আলোচোনায় সর্বাগ্রেই কর্তার কথ! উঠে, কারণ 

বর্ত। ভিন্ন কর্ম হয়না। এবং কর্তার বিষয় আলোচন! করিতে 

গেলে--কর্তার স্বতনত্তা আছে কি না?--এই প্রশ্ন প্রথমেই 

উঠে। এই প্রশ্ন অনাবস্তুক নহে, কেননা কর্তার ও তাহার কর্মের 

দোষগুণ নিরূপণ, ও কর্ধার সৎকর্ম শিক্ষার ও ভাবী উন্নতির উপায় 

নির্ধারণ, এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে। যদি কর্তার 

্বতন্ত্রত। থাকে, তবে তাহার কর্মের জন্ত তিনি সং্পূর্ণ দায়ী, ও 
তাহার দোষগুণ তাহার কর্মের দোষগুণের দ্বারা নিরূপিত হইবে। 

এবং তাহার সংকর্্ম শিক্ষার ও ভাবী উন্নতির নিমিত্ত তাহার স্বৃতন্ 

ইচ্ছ। যাহাতে সংযত ও শুভকর হয় সেই পথ অবলম্বন করিতে 

হইবে। আর যদ্দি তাহার শ্বতন্ত্রতা না৷ থাকে, এবং তিনি অবস্থা- 

দ্বার সম্পূর্ণরূপে চালিত হন, তাহা হইলে তাহার কর্মের জন্তু" 

তাহাকে দায়ী কর যায় না, ও তাহার দোষগুণ তীহার কর্শের 

দোষগুণের দ্বারা পিরূপিত হইবে না। এবং তাহার সংকর্ম- 

শিক্ষার ও ভাবী উন্নতির নিমিত্ত, যে অবস্থার দ্বার] তিনি চালিত 

হন তাহারই এরূপ পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে তিনি 

স্ুপথে চালিত হইতে পারেন। 

কর্তার ্বতগ্রত। 
আছে কি না, 

এই প্রশ্ন জনা- 
বশ্তক নছে। 
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উক্ত প্রশ্নের 

আলোচনার 

পুর্বে কাধ্য 

কারণ সম্বন্ধ 

কিরূপ তাহার 
আলোচন। 

হইবে। 

শ্ঞান ও কম্ম। [ ২য় ভাগ 

কর্তার স্বতন্ত্রত আছে কি না-__এই প্রশ্ন, কর্ম ও কর্তার 

পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ, এই প্রশ্নের সহিত জড়িত, এবং শেষোক্ত 

প্রশ্ন, কার্্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ, এই সাধারণ প্রশ্নের একটি 

বিশেষ অংশ । অতএব প্রথমে এই সাধারণ প্রশ্নের প্রকৃত 

উত্তর কি, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে । 

কাধ্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ তদ্বিযয়ে অনেক মতভেদ আছে। 

হ্ায়দর্শনপ্রণেতা গোতম ও বৈশেধষিকদর্শনগ্রণেতা কণাদ 

উভয়েরই মতে কাধ্য ও কারণ পরম্পর ভিন্ন । সুতরাং এই 

মতে যদিও কারণগুলি পূর্ব হইতে আছে, কাধ্য পুর্বে ছিল না, 

অর্থাৎ কার্ধা অসৎং। সাংখ্যদশনের মতে কাধ্য কারণের 

রূপাস্তরমাত্র, সুতরাং এই মতে কাধ্য পুর্ব হইতে কারণে অব্যক্ত 

ভাবে ছল, অর্থাৎ কাধ্য সৎ। এ কপ মতামতের আলোচন। 

এখানে নিশ্রয়োজন। ১ এ স্থলে এই পধ্যস্ত বলিলেই যথেষ্ট 

হইবে যে, যখন কোন কাধ্যের সমস্ত কারণের মিলন হইলেই সেই 

কাধ্য অবশ্যই হইবে, তখন কার্ধ্য তাহার কারণ সমষ্টির রূপান্তর 

বা! ভাবান্তর মাত্র, এবং সেই কারণ সমষ্টিতে অবাক্ত ভাবে ছিল, 

তাহা ন! হইলে কোথা হইতে আমিল। কোন কাধ্য আপনা 

হইতে হইল, কোন বস্তু আপন। হইতে আসিল, ইহা আমরা 

মুখে বলিতে পারি বটে, কিন্ত সেবুথ৷ শব্ধ প্রয়োগমাত্র, তাহা 

কিরূপে ঘটিবে তাহ। মনে অনুমান বা কল্পনা করিতে পারি না। 
আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যার়। 

প্রত্যেক কার্যেরই কারণ আছে, সে কারণ আবার তৎপুর্ববন্তি 

কোন কারণের কাধ্য, সুতরাং সে কারণেরও কারণ আছে, 

এ সম্বদ্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কতৃষণ প্রণীত 'মারাব।দ* ভ্রষ্টব্য। 



১ম অঃ] কর্তীর স্বতন্ত্রতা আছে কি না। 

আবার তাহারও কারণ আছে, এইরূপে পরম্পরাক্রমে কারণশ্রেণি 

অনন্ত হইয়া পড়ে। এইত গেল একটি কার্যের কথা। 

কিন্তু জগতে প্রত্যেক মুহূর্তে অসংখ্য কাধ্য চলিতেছে । অতএব 

এরূপ অনন্ত কারণশ্রেণির সংখ্যাও অসীম হইয়া! পড়িবে, যদ্দি 

সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন কারণশ্রেণি মিলিত হইয়৷ তাহাদের 

আদিতে এক বা একাধিক কিন্তু অল্পসংখ্যক মূল কারণে অবসান 

প্রাপ্ত না হয়। সাধারণ লোকের সামান্তযুক্তি, ও প্রায় সর্ব 

দেশের মনীষিগণের চিন্তার উক্তি, এই কারণবাহুল্য পরিহার- 

পূর্বক জগতের আদি কারণ এক 'অথবা ছুইমাত্র বলিয়৷ নির্দিষ্ট 

করিয়াছে। অদ্বৈতবাদীর মতে সেই আদি কারণ এক ও তাহা 

ব্রহ্ম অথব1 জড়, এবং দ্বৈতবাদীর মতে সেই আদি কারণ দুই, পুরুষ 

ও প্রকৃতি বা চৈতন্ত ৪ জড়। চৈতন্ত ও জড়ের আপাতপার্খক্য 

দৃষ্টে ছ্বৈতবাদদীরা বলেন চৈতন্য ও জড় উভয়ই অনাদি, এবং এই 

দুইটি জগতের আদি কারণ। জড়বাদীরা বলেন জড় হইতেই 
চৈতন্তের উৎপত্তি। ইহারা এক প্রকার অদ্বৈতবাদী। এবং 

বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদীর1 বলেন জগতের আদি কারণ এক ব্রহ্গ। 

জড় হইতে চৈতন্তের উৎপত্তি যুক্তিবিরদ্ধ এবং চৈতন্য হইতে 

জড়ের স্থষ্টি যুক্তিসিদ্ধ, একথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এই 
পুস্তকের প্রথম ভাগে ১ হইয়াছে, এখানে আর সে সকল কথা 

পুনরায় বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটি কথা এখানে 

তৎসম্বন্ধে বল! যাইবে । 

মায়াবাদীর 

 লল্লাত্ জবাল্নিহ্যা জীলালক্ী অলাদরহ্: 1১? 

'ব্রন্মলত্য, জগৎমিথ্যা, জীবব্রহ্ধ ভিন্ন নয় |: 

১ প্রথম ও চতুর্থ অধ্যা় দ্রষ্টব্য । 

১১২ 



১৪১, জ্ঞান ও কর্ম । [ ২য় ভাগ 

এই কথা বলিবার হেতু বোঁধ হয় এই যে, জগতের মার্দিকারণ 

ব্রহ্ম নিরাকার নির্বিকার, কিন্ত জগৎ সাকার সবিকার, অতএব 

জগৎ সত্য হইতে পারে না, আমাদের ভ্রমবশতঃ সতা ৰলিয়। 

প্রতীয়মান হয়, কেননা! নিরাকার নির্বিকার হইতে সাকার সবিকার 

আসিতে পারে না। একথার মূলে এই কথা রহিয়াছে যে, কারণ 

যেরূপ তাহার কাধ্যও সেইরূপ। কিন্তু এই শেষোক্ত কথা 

কিয়দ্রমাত্র সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রথমতঃ কারণের সহিত 

কার্যের কতকটা সামা থাকিতে পারে, কিন্তু কাধ্য ঘখন কারণের 

রূপান্তর ব! ভাবাস্তর, তখন লে সাম্য সম্পূর্ণ সাম্য ছইতে পারে 

না, তাহার সহিত অবশ্তই কিছু বৈষম্যও থাকিবে । দ্বিতায়তঃ 

এইকথ! বলিতে গেলে জগতের আরদকারণের অসীম শক্তির উপর 

সীমা আরোপ করা হয়। সত বটে জ্ঞানের কএকটি অলজ্ব্য 

নিয়ম (যথা, কোন বস্ত একস্থানে একই কালে থাকিতে ও না 

থাটিতে পারে না) অনস্তশক্তিও যে অতিক্রম করিতে পারেন 

ইহ! অনুমান করা যায় না । কিন্তু বর্তমান স্থলে সেনূপ কোন 

নিয়মের অতিক্রম হইতেছে না। যদি কেহ বলেন নিরাকার ও 

সাকার, ব! নির্বিকার ও সাঁবকার ভাব এরূপ বিরুদ্ধ গুণ যে তাহার 

একাধারে (অথবা তন্তল্যক্ষেত্রে অর্থাৎ একটিগুণ কারণে ও 

অপরটি তাহার কার্যে ) থাকিতে পারে না৷, তাহার উত্তর এই যে, 

যর্দও একই বস্ত একদ। নিরাকার ও সাকার, বা নির্বিকার ও 

সবিকার, হইতে পারে না, কিন্তু ব্রহ্ম ও জগং সেরূপ একহ বস্তু 

নহে। ব্রহ্ম অনস্ত, জগৎ (অর্থাৎ জগতের যে টুকু আমাদের নিকটে 

প্রতীয়মান ) অন্তবিশিষ্ট । ব্রহ্ম অথগড, প্রতীয়মান জগৎ খণ্ড 

মাত্র। অতএব আদিকারণ ব্রহ্গ নিরাকাত্র ও নির্বিকার হহলেও 

তাহার আংশিক কাধ্য অর্থাৎ প্রতীয়মান জগত যে সাকার ও 



২য় অঃ] কর্তার স্বতন্ত্রত আছে কি না। ২৩১ 

.এসবিকার হইতে পারে ইহা এতদুর যুক্তিবিরুদ্ধ নহে যে, জগৎকে 

একেবারে মিথ্যা, ও জগৎবিষন্নক জ্ঞানকে একেবারে ভ্রম বলিতে 

হইবে ।. জগংকে আমরা অপূর্ণজ্ঞানে যেরূপ দেখি তাহা জগতের 

ঠিক স্বরূপ না হইতে পারে, এবং আমাদের জগৎবিষয়ক জ্ঞান 

পূর্ণজ্ঞান নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া! জগৎ একেবারে মিথ্যা, ও 

আমাদের তত্বিষয়ক জ্ঞান একেবারে ভ্রম, এ কথা বল৷ যায় ন!। 

দৃশ্তমান জগৎ পরিবর্তনশীল ও দেই জগতের স্খহুঃখ অস্থায়ি, 

এবং একথা ভূলিয়৷ জগতের বস্ত ও তজ্জনিত স্খহুঃখ স্থায়ি মনে 
কর ভ্রান্তি, এই অর্থে জগৎ মিথ্যা ও আমাদের তদ্বিষয়কন্তান ভ্রম 

বল! যাইতে পারে। কিন্তু সেকথ! একপ্রকার অলঙ্কারের 

ধ উতপ্রেক্ষামাত্র | 

সংক্ষেপে বলিতে হইলে কার্য্যকারণসম্বন্ধের মূল তত্ব এই__/ কার্যকারণ- 

১। কোন কার্যযই বিনাকারণে হইতে পারে ন|। 55 
তত্ব। 

২। কাধ্য মাত্রই তাহার কারণের অর্থাৎ কারণসমষ্রির 

মিলনের ফল, ও সেই সকল কারণের রূপান্তর বা ভাবাস্তর । 

এবং সেই মিলনের পুর্বে তাহা কারণ সমষ্টিতে অব্যক্ত ভাবে 

নিহিত। 

৩। সকল কারণের আদর্দি কারণ এক অনার্দি অনন্ত ব্রহ্ম । 

ব্রহ্মই নিজের সত্তার কারণ, এবং সকল কার্ধ্যই মুলে সেই বর্গের 
শক্তি বা ইচ্ছ। প্রণোদিত । 

এই কথার উপর একটি কঠিন প্রশ্ন উঠিতে পারে। সকল কার্য্ের" 

আদ্িকারণ যদি এক অনাদি কারণ, এবং কাধ্য ষদ্দি কারণ সমষ্টি 

মিলনের ফল ও তাহার রূপান্তর বা ভাবাস্তর মাত্র, তবে সেই 
মিলন নিত্য নৃতন নৃতনরূপে কেন হয় ও কে ঘটায়, এবং কারণ- 
সমষ্টির সেই রূপান্তর বা ভাবাস্তরই বা কিরূপে হয়? অর্থাৎ সেই 



২৩২, জ্ঞান ও কম্ম। [ ২য় ভাগ 

আদি কারণ একবার কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া কেন ক্ষান্ত থাকে না, 
এবং কারণই বা কিরূপে কার্য সম্পন্ন করে? এই প্রশ্থের সম্পূর্ণ 

উত্তর দেওয়া আমাদের অপূর্ণজ্ঞানের ক্ষমতাতীত। অথচ এই 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, আর 

যত কাল উহার উত্তর ন! পাইব ততকাল জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি 

হইবে না। অতএব এই অন্থুমান অসঙ্গত নহে যে, যে অপূর্ণ 

জ্ঞান এপ্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারে না তাহা পুর্ণজ্ঞানেরই 

আপাততঃ বিচ্ছিন্ন অংশ, এবং সেই পূর্ণ জ্ঞানের সহিত পুনমিলন 

হইলেই আমাদের জ্ঞানপিপাসানিবৃত্তি ও পর্ণানন্দলাভ হইবে । 
উপরের প্রশ্নটির প্রথমভাগ জিজ্ঞাসা করিতেছে, আদি কারণ 

একবার কাধ্য করিয়! ক্ষান্ত না হইয়৷ কেন নিরস্তর নূতন নূতন 

কার্য করিতেছে, ও নূতন কার্ষোর নিমিত্ত কারণসমুছের নিতানৃতন 

মিলন কে ঘটায়? ইহার উত্তরে কেবল এই মাত্র বল! যাইতে 

পারে, কাধ্যকাঁরণপরম্পরার এই অস্থির ও নিত্যনৃতন ভাব সেই 
আদিকারণের শক্তির ও ইচ্ছার ফল। এই বিরাট বিশ্বের 

প্রত্যেক অগুতে সেইশক্তি নিহিত আছে, ও তাহার বলে নিরস্তর 

ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবে সে গতিশীল রহিয়াছে । আদিকারণের 

শক্তির বা ইচ্ছার ফল তাহার বিকার বল! যায় না, তাহার 

স্বভাবসিদ্ধ কারধ্যই বলিতে হইবে। 

প্রশ্নটির দ্বিতীয় ভাগের প্রকৃত উত্তর দিতে আমর! অক্ষম । 

আমাদের স্থুল দৃষ্টি কাধ্যের বা কারণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে 

পারে না, স্থুতরাং কারণ হইতে কাধ্য কিরূপে ঘটে তাহ! আমরা! 

জানিতে পারি না। তবে কোন্ কাধ্যের নিমিভ কোন্ কোন্ 

কারণের কিভাবে মিলন আবশ্তক, ও কি উপায়ে কারণ সমষ্টির 

সেইক্ধপ মিলন থটে-_-এবং কি নিয়মে ( অর্থাৎ যেখানে কার্য ও 

| 



হয় অঃ] কর্তীর স্বতন্ত্রতা আছে কি না। 

কারণ পরিমেয় সেখানে ) কি পরিমাণ কারণ কি পরিমাণ কার্যে 

পরিণত হয়, এই সকল বিষয় যত্ব করিলে আমর! জানিতে পারি। 

এক্ষণে কর্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না! ?-__কর্থক্ষেত্রের এই 

প্রধান প্রশ্রের কিধিঃৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়। যাইবে। 

একটা সামান্ত কথ! আছে-_“কর্তীর ইচ্ছা কন্মঃ। বিদ্রপচ্ছলেই 
ইহার প্রয়োগ হয়, কিন্তু এই পরিহাসন্ছচক কথায় কিঞ্চিৎ 

সতাও আছে। কর্তীর ইচ্ছাই কর্মের সাক্ষাৎসন্বন্ধীয় ও সন্নিহিত 

কারণ। কিন্তু সেই ইচ্ছ! স্বতন্ত্র কি অন্যকারণপরতন্ত্র একথার 

সিদ্ধান্ত না হইলে কর্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না বলা যায় না। 

আমার ইচ্ছ। স্বতন্ত্র কি না এ বিষয় স্থির করিবার নিমিত্ত আপনার 

'অন্তরেই অগ্রে অনুসন্ধান কবিতে হয়, আত্মাকেই অগ্রে জিজ্ঞাসা 

করিতে হয়। আত্মার অবিবেচিত উত্তর ন্বতন্ত্রতার অনুকুল 

হইবে। আত্মা অনায়াসেই বলিবে, আমার ইচ্ছ' স্বতঃ প্রবৃত্ত, 

এবং যদিও যাহা করিতে ইচ্ছা করি সকল স্থলে তাহা করিতে 

পারি না, কিন্তু যাহ! না করিতে ইচ্ছ' তাহা! করিতে কেহই বাধ্য 

করিতে পারে না। কিন্তু আত্মার এই সাক্ষ্যবাক্য স্বীকার করিয়া 

ণওয়ার পুর্বে সাক্ষীকে একটি কুট প্রশ্ন কর! আবশ্তক-__-আমি 
কোন কর্ম করিতে কিংবা না করিতে যে ইচ্ছ৷ করি, সে ইচ্ছা কি 

আমার ইচ্ছাধীন, না আমার পুর্ববপ্বভাব, পূর্বশিক্ষা, ও চতুষ্পার্খস্থ 

অবস্থার ফল? অর্থাৎ আমার ইচ্ছাই কি আমার ইচ্ছার কারণ, 

না তাহা অন্ত কারণের কাধ্য ?_-একটু ভাবিয়া উত্তর দিলে 

আত্মাকে অবশ্ঠই বলিতে হইবে, আমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছাধীন 

নহে, তাহ! নানা! কারণের কাধ্য। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা 
আরও স্পষ্ট হইবে। আমি এখন এখান হইতে উঠিয়া যাইব 

কি না এ বিষয়ে আমার ইচ্ছা কি, এবং কেনই ব! তাহা প্ররূপ 

২৩৩ 

কর্তার স্বতন্ত্ুত। 

আছে কি নাঃ 

অস্বতস্ত্রতাবাদের 

অনুকূল যুক্তি 
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তাহার বিরুদ্ধে 
আপততি। 

তাহার থগডন। 

জ্ঞান ও কর্ম । - [ ২য় ভাগ 

হয় ?__ভাবিতে গেলে দেখিতে পাইব, আমার বর্তমান কর্ম ও যে 

কর্মানুরোধে উঠিবার কথা মনে হইল এতছৃভয্মের প্রয়োজনীয়তার 

ও হৃদয়গ্রাতিতার তারতম্য, আমার এই মৃহূর্তের দেহের অবস্থা ও 

তদনুসারে স্থিতি কি গতির প্রতি অন্ুুরাগের নুনাধিক্য, এবং 

দুরসন্বন্ধে আমার পূর্বন্বভাব ও পূর্ববশিক্ষা যদ্্ারা আমার হৃদয়ের 

বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ কর্মের প্রয়োজনীয়তার ও হৃদয়গ্রাহিতার 

তারশমাবোধের শক্তি ও গতি বা স্থিতির দিকে প্রবৃত্তির নুনাধিক্য 

নিদ্ধীরিত হইয়াছে, এই সমস্ত কারণদ্বারা আমার ইচ্ছা! 

নিরূপিত হয়। আমার ইচ্ছা! দেই সমস্ত কারণের কার্ধ্য। পূর্বে 

কার্ধাকারণসন্বন্ধের যে মূল তত্বত্রয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার 

প্রথম তত্ব অন্ুলারেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। 

আমার ইচ্ছা! বিনাকারণে আপন! হইতে হইল একথা সঙ্গত বলিয়। 

স্বীকার করা যায় না। 

কর্তার সম্বন্ধে স্বতন্ত্রতাখাদীরা ইহার বিরুদ্ধে এই কথা বলেন 

যে, আত্ম! যখন ভিজ্ঞাসামাত্রই উত্তর দেয়, আমার ইচ্ছ' স্বাধীন, 

তখন আত্মার সেই সাক্ষ্বাক্যই গ্র*্ণযোগ্য, এবং তাহার পর 

ভাবিয়া চিন্তিয়া যে বলে আমার ইচ্ছ! নান! কারণাধীন, সে কথা 

গড়াপেট। সাক্ষীব কথার স্তায় অগ্রাহা। আর কার্্যকারণমম্বন্ধ- 

বিষয়ক যে তত্বের উল্লেখ হইয়াছে তদনুসারে, যেমন বিন। কারণে 

কাধ্য হয় না একথা স্বীকার করিতে হয়, তেমনই আবার সকল 

কারণের আদ্দ কারণ অপর কোন কারণের কার্য নহে, একথাও 

ক্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সেইরূপে মনুষ্যের ইচ্ছা অন্ত কার্যে 

কারণ, কিন্তু নিজে কোন কারণের কার্য নহে একথা বল! যায়। 

এই সকল তর্ক যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। আত্মার 

প্রথম উত্তর অবিবেচনার ও অহঙ্কারের ফল। দ্বিতীয় উত্তর 
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বিবেচনার ও প্রক্কত অন্ত স্িরত্বার! লব, ও তাহাই প্রকৃত উত্তর। 

এই স্থলে 

“দল্ধান: দি লাব্ম।লি বৃষ: জন্বাত্বি ভল্নম্: |, 

“ পভ্ত্বাশিলুভান্লা জালীত্তভলিনি লল্মশ ॥*১ 

প্রকৃতির গুণে জগতের কন্ধ চলে। 

অহস্কারে মুগ্ধ আত্ম! “আমি কর্তা বলে |” 

এই অমূল্য গীতাবাক্য স্মরণীয়। একটু বিবেচনা করিয়া দেখি- 

লেই বুঝ! যাইবে আত্মার প্রথম উত্তর সকল সময়ে ঠিক হয় না। 

একটি সামাগ্ভ উদ্দাহরণ দিব। চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়৷ যদি 

আত্মাকে জিজ্ঞাস। কর যায়, কি দেখিলাম ?-_-আত্মা তৎক্ষণাৎ 

উত্তর দিবে, চন্দ্র দেখিলাম'। কিন্তু সকলেই জানেন আমর! 

চন্দ্র দেখি না, চন্দ্রের ষে প্রতিবিত্ব চক্ষুতে পড়ে তাহাই মাত্র 

দেখি, এবং চক্ষুব কোন দোষ থাকিলে চন্দ্রকে তদনুসারে বিকৃত 

দেখায়,_যথা দর্শক পাও্ুরোগগ্রস্ত হইলে চন্দ্র তাহার চক্ষে 

পাওুবর্ণ দেখার়। 

মগষ্যের ইচ্ছাই নিজের কারণ তাহ। অন্ত কোন কারণের 

কার্য নহে, একথা বলিতে গেলে প্রত্যেক মন্ুষ্যের ইচ্ছা এক 

একটি স্বাধীন কারণ হইবে, এবং তাহ! হইলে জগতের এক 

আদিকারণ ভিন্ন, আরও বহুসংখাক স্বাধীন কারণের অস্তিত্ব 

স্বীকার করিতে হয়। এরূপ কারণবাহুল্যের কল্পনা যুক্তিসিন্ধ 

নছে। তবে এই পধ্যস্ত বলা যাইতে পারে, আত্মা যে চিন্বক্ক 

পূর্ণব্রন্মর অপুর্ণ অংশ, আত্মার স্বাধীনতাবোধ সেই পূর্ণব্রন্মের 
স্বতন্ত্রতার অস্কট বিকাশ হইলেও হইতে পারে । 

১ গীতা ৩২৭ । 
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আর একটি 
আপত্তি । 

তাহার খণ্ডন । 

জ্ঞান ও কম্। [ ২য় ভাগ 

স্বতন্ত্রতাবাদীর1! কর্তার পরতন্ত্রতাবাদের বিরুদ্ধে আর একটি 

গুরুতর আপত্তি উপস্থিত করেন। তাহারা বলেন, যদি কর্তার 

স্বতন্ত্রতা না থাকে, তাহ! হইলে কর্তী নিজকর্্মের জন্ত দায়ী 

নহেন, এবং কর্তার দোষগুণ থাকে ন।, সুতরাং পাপপুণ্য ও তজ্জন্ 

দণ্ড পুরস্কার উঠিয়া যায়। এ আপত্তি অবশ্তই বিবেচনার সহিত 

পর্যালোচনা কর। কর্তব্য । 

কর্তার স্বতন্ত্রতা না! থাকিলে কর্তা কম্মের জন্ত দায়ী হইতে 

পারে না । কিন্তু তাহ] হইলেই যে পাপ পুণ্য ও দণ্ড পুরস্কার, 

উঠিয়া যাইবে একথা স্বীকার করা যায় না। কর্মের জন্য 

কর্তার দোষ গুণ নাই বলিয়া কর্মের দোষগুণ ও ফলাফল লুপ্ত 

হয় না। কর্মের জন্য কর্তা দায়ী হউন আর নাই হউন, 

পাপকর্্ম দোষের ও প্রণাকন্্ম গুণের বলিয়া গণ্য হইবে, এবং 

কর্মের ফলাফল অবশ্তঠই ফলিবে, ও সে ফলাফল কর্তীকে 

অবশ্তই ভোগ করিতে হইবে । 

প্রথমতঃ কর্মের দোষগুণ যে কর্তার দায়িত্বের অভাব বা 

সভভাবের উপর নির্ভর করে না একথা বোধ হয় সহজেই অনেকে 

স্বীকার করিবেন। কর্তী জানিয়াই করুন আর না জানিয়াই 

করুন, তাহার কৃত ভাল কর্ম ভাল ও মন্দ কর্ম মন্দ বলিয়া 

অবশ্তই পরিগণিত হইবে । তবে তাহাতে কর্তার দোষ গুণ 

আছে কি না, বিচার করিতে হইলে তাহার স্বতন্ত্রতা আছে কি না 

তাহা দেখিতে হইবে, এবং তাহার স্বতন্ত্রতা না থাকিলে অবশ্ঠই 

স্বীকার করিতে হইবে, দোষ গুণ সাধারণতঃ যে অর্থে গৃহীত হয়, 

সে অর্থে তাহার কর্মের জন্ত তাহার দোষ গুণ নাই, তাহার 

নিন্দা বা যশ নাই। 

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাউক কর্তার স্বতন্ত্রতা' না থাকিলে কর্মের 
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4. ফলাফল তাহার সম্বন্ধে ফলিবে কি না, ও সেই ফলাফল ও 

তৎসহ দণ্পুরস্কার তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে কি না। কর্মের 

জন্য কর্তা দায়ী হউন বা না হউন, ভাল কর্মের ভাল ফল, মন্দ 

কর্মের মন্দ ফল, অবশ্তই ফলিবে। আমি যদ্দি কোন দরিভ্রকে 

একটি আধুলি দিব মনে করিয়া ভুলে একটি সভরেন্ দি তাহা 

হইলেও গৃহীতার স্বর্ণমুদ্রীলাভের ফল হইবে, অথবা আমি যদি 

কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে গিয়া! দৈবাৎ কোন ব্যক্তিকে আঘাত 

করি, তাহাতেও আহত ব্যক্তির আঘাতজনিত বেদন! হইবে । 

তবে দান করার নিমিত্ত স্থথ ব আঘাত করার নিমিত্ত দুঃখ 

জানিয়। করিলে যেরূপ হইত সেরূপ হইবে না। তথাপি গৃহীতার 

€ শুভ হইয়াছে বলিয়া সুখ বা. আহত ব্যক্তির অণুভ হইয়াছে বলিয়া 

হুঃখ এন্লেও হইবে ও হওয়া উচিত। কিন্তু আমার শ্বতন্ত্রত। 

নাই, আমি অবস্থার দাস ও অবস্থাদ্বার৷ বাধ্য হইয়া কন্মাকর্মম 

করিলাম, তাহার শুভাশুত, তাহার পুরস্কার ও দণ্ড আমাকে ভোগ 

করিতে হইবে, ইহ! স্তায়সঙ্গত বলিয়। সহজে স্বীকার করিতে 

ইচ্ছা হয় না। একথাট' একটু বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক । 

যদিকেহ আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বলপুর্ধক আমাকে আমার 

পীড়িত অবস্থায় কোন ওষধ থাঁওয়াইয়! দেয় তাহাতে কি আমার 

রোগশান্তি হয় না? অথবা যদ কেহ আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় 

বলপূর্ববক আমাকে কোন বিষাক্ত বম্ত খাওয়াইয়! দেয় তাহাতে 

কি আমার স্বাস্থাহানি হয় না? তবে অবস্থা দ্বারা বাধ্য হই 
কর্ম করিয়াছি বলিয়! তাহার ফলাফল ভোগ করা ন্যায়সঙ্গত 
নহে, একথা কেন বলি? বোধ হয় ইহার কারণ এই যে, 

আমাদের জড়জগতের কর্ম (যথা দেহের উপর ওধধ ও বিষের 

ক্রিয়। ) অন্ধ প্রকৃতির অলভ্ঘ্য নিয়মাধীন বলিয়া! মনে করি, আর 
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সঙ্ঞান জীবজগতের কর্ম সেরপ মনে করি না, এবং সে কর্মের 

ফলদাত। ন্তায়বান্ মনে কাঁরঞ্সা তাহার নিকট স্বতন্ত্রতাবিহীন 
কর্তীর কর্মফলভোগের বিধান অন্তায় মনে করি। যাঁদ স্বতন্ত্রতা- 

বিহীন কর্তার হু্ষন্মের ফল অনন্ত ছুঃথ বলিয়া মানিতে হয়, তবে 

তাহ! অন্তায় বলিয়৷ অনশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কর্তা 

ত্বতন্ত্রই হউন ব পরতন্ত্রই হউন, তাহার ছুফন্মের ফল যে অনস্ত 

দুঃখ, একথ! কেন স্বীকার করিব? একথা স্বীকার করিতে গেলে 

কর্তা স্বতন্ত্র হইলেও কম্ম্ফলদাতার গ্তায়পরতা রক্ষা হয় 

ন।। কারণ অনন্ত ছুঃখের কথ! যাহার! বলেন তাহারা অবস্তই 

অনস্ত শক্তিমান ও অনন্তজ্ঞানময় ঈশ্বর মানেন, এবং সেই ঈশ্বর 
যে জীব অনস্ত ছুঃখ ভোগ করিবে তাহাকে অনন্ত হুঃখের ভোগী 

হইবে জানিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন, একথাও মানিতে হয়। তাহ! 

হইলে এরূপ স্থষ্টি স্তায়সঙ্গত কিরূপে বলা যায়? কেহ কেহ 
এই আপত্তি খগুনার্থে অনন্তজ্ঞানময় ঈশ্বরকেও তাহারই স্থষ্ট 

জীবের ভবিষ্যৎ কর্ম্মাকর্ম্ন ও শুভাসুভ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়া স্বীকার 

করিতে কুষ্ঠিত নহেন।» 

কিন্ত এ কথা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ বলা যায় না। যদি 

দুরের ফল দণ্ডস্বর্ূপ অনন্ত ছুঃখ না হইয়া, কর্তার সংস্কার 

ও উন্নতিসাধনের উপায় স্বরূপ পরিমিত কালব্যাপী দ্ঃখভোগ হয়, 

ও তাহার পরিণাম অনন্ত সুখলাভ হয়, তাহা হইলেই ত সকল 

আপত্তির খণ্ডন হয়। তাহা হইলে কর্তার স্বতন্ত্রতা না৷ থাকিলেও 
পাপপুণোর প্রভেদ ও দুর্মমের নিমিত্ত ছুঃখভোগের বিধান অক্ষুণ্ণ 
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রহিল. অথচ তজ্জব্য কর্তার প্রতি অন্তায় হইল না। কেননা 

তাহার দমন জন্ত ঃখভোগ পরিণামে অনন্তকাল ম্খলাভের 

উপায় মাত্র, এবং সেই পরিমিত কালের হুঃখ, অনন্তকালের স্থথের 

তুলনায় কিছুই নহে বলিলেও বলা যায়। 

কন্ম।কন্ম্নের শুভাঞ্চভ ফলভোগ যদি পুরস্কার বা দণ্ড স্বরূপ 

না ভাবিয়া, তাহ! কর্তার শিক্ষা! ও সংশোধনের উপায় বলিয়া! মনে 

কব। যায়, তাহ] হইলে কর্ত! স্বতন্ত্র হউন আর না হউন, সেই 

ফলভোগের বিধান তাহার প্রতি অবিচার বলিয়া মনে করিবার 

কোনই কারণ থাকে না। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন এ সমস্ত সতা হইলেও কর্তার 

অস্থতন্ত্রতাবাদের একটি অবস্ন্তাবিফল এই যে, মনুষ্য নিজের 
হুফন্মের জন্য দায়ী নহে এ ধারণা জন্মিলে, দুঙম্ম করিতে ভয় 
ও সতকন্খ করিতে আগ্রহ কমিয়াযাইবে। এ আশঙ্কা অমুলক। 

কর্তার স্বাতন্ত্রতা না থাকিলেও যখন কর্মের দোষগুণ রহিল, 

এবং বর্তাকে যখন কর্মাকর্মের শুভাগুভ কিঞ্চিংকাল ভোগ 

করিতে হইবে, এবং অবস্থাত্বারা বাধা হইয়া কর্ম করা সত্বেও 

যখন তাহার শুভাশ্তভত ভোগজন্ত আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্নানি 

হইবে, তথন দৃষ্ষর্ধে ভয় 'ও সৎকর্দধে আগ্রহ কমিবার সম্তাবনা 

অতি অল্প । 

আর একটি কথা আছে। করের দোষগুণ জগ্ত কর্তার 

দোষগুণ নাই এ কথা মানিলে, যেমন ছুফর্ম্নের জন্য আত্মগ্রানি " 
কমিবে, তেমনই সৎকর্থের জন্ত আত্মগোৌরবেরও হাস হইরে। 

সেই আত্মগ্নানি কয়জনই বা কতটুকু অনুভব করে, তাহা 

কয়জনকেই বা! সৎপথে আনে, এবং সেই আত্মগৌরব কত লোককে 

উন্মত্ত করিয়া কত অনিষ্ট উৎপাদন করে, তাহা ভাবিতে গেলে 

২৩৯ 

কর্মাকর্থের 

ফলাফল তোগ 
পুরস্কার ব। দণ্ড 

নহেঃ কর্তার 

শিক্ষা ও সংশো- 

ধনের উপায়। 

অন্বস্থতাবাদ 
সৎকর্শে প্রবৃতি 

ও অসৎকর্শে 

নিবৃত্তির হাস 
করে না। 



২৪০ তান ও কন্ম। ( ২য় ভাগ 

বোঁধ হয় জম! খরচে মোটের উপর অস্বতন্ত্রতাবাদ শ্বতন্ত্রতাবাদ 

অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর হইতে পারে ন!। 

অস্বতন্ত্রতাবাদের আর একটি অশুভ ফল মানুষকে নিশ্চেষ্ 

করা, কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন। তাহারা বলেন, 

কর্তার স্বন্ত্রত৷ নাই, তিনি অবস্থাদ্বারা বাধা হইয়। কর্ম করেন, 

এ ধারণা জন্মিলে আমরা! কোন কন্ম করিতে চেষ্টা করিব ন।, 

ক্রমশঃ শিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িব। এ আশঙ্কা অমূলক । অন্বতন্ত্রাবাদ 

একথা বলে না যে কর্তার চেষ্টার প্রয়োজন নাই, কর্ম আপনা 

হইতে হুইবে। অন্বতন্ত্রতাবাদ কেবল ইহাই বলে যে, কর্তার 

ইচ্ছা স্বাধীন নহে । সে ইচ্ছাই তাহার নিজের কারণ নহে, 

কিন্ত তাহ। কর্তার পূর্ব স্বভাব, পুর্ব শিক্ষা, ও চতুষ্পার্খগ্ধ অবস্থার 

ফল। সেই পূর্ব শিক্ষ! ও পৃর্বস্বভাব ও চতুষ্পার্্স্থ অবস্থা কারণ 

স্বরূপ হইয়!' তাহাদের কার্য অবশ্তই করিবে, এবং তাহার ফলে 

কর্তাকে যতটুকু চেষ্টা করিতে হইবে ততটুকু চেষ্টা না করিয়া তিনি 

ক্ষান্ত থাকিতে পান্গিবেন না। আর এই অন্বতন্ত্রতাবাদ যখন কর্তা! 

নিজ কর্্মাকর্মের শুভাশুভফলভোণী বলিয্পা মানিতেছে, এবং শুভ 

ফললাভের ও অগুভফলপরিত্যাগের চেষ্টা যখন মন্ুষ্যের স্বভাবদিদ্ধ, 

তখন মানুষ অস্বতন্ত্রতাবাদী হইলেই যে নিশ্চেষ্ট হইবে ইহা! কখন 

সম্ভবপর নহে । 

উপরিউক্ত অস্বতন্ত্রতাবাদে দৈব ও পুরুষকারের ১ সামঞজন্ত 

আছে, অর্থাৎ তাহা কর্তার পূর্বের কর্মফল ও বর্তমান চেষ্টা 

উভয়েরই কাধ্যকারিতা স্বীকার করে । ইহ! অধৃষ্টবা্ধ বলিয়া দুষিত 

হইতে পারে নাঁ। অদৃষ্টবাদ বলিলে যদি এরূপ বুঝায় যে, আমি 

১ মহাভারত, অনুশাসন পর্বব, যষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 



[ ১ম অঃ কর্তার স্বতন্ত্রত। আছে কি না। ২৪১ 

কোন বাঞ্ছিত কর্মের নিমিত্ত ঘত্তই চেষ্টা করি না কেন, অনৃষ্ট অনৃষ্ট ও পুরুষ- 

অর্থাৎ আমার অজ্ঞাত কোন অলঙ্ঘ্য শক্তি সে চেষ্টা বিফল করিয়া কার। 
দিবে, সে অনৃষ্টবাদ মানিতে পার! যায় না, কেনন। তাহা কার্ধ্য- 
কারপরম্বন্ববিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধ। কিন্তু অনৃষ্টবাদের অর্থ 

যদি এই হয় যে, কার্যকারণপরম্পরাক্রমে যাহা ঘটিবার, এবং 

যাহা! ঘটিবে বলিয়। পুর্ণজ্ঞানময় ব্রন্মের জ্ঞানগোচর ছিল, আমার 
চেষ্টা সেই দিকেই যাইবে, অন্তদ্দিকে যাইবে না, তাহা হইলে সে 
অনৃষ্টবাদ ন! মানিয়! থাক] যায় না, কেননা তাহা কাধ্যকা রণ- 

সম্বন্ধবিষয়ক অলভ্ব্য নিয়মের ফল। 

পূর্বোক্ত অন্বতন্ত্রতাবাদ মানিতে গেলে, যখন দেখা যাইতেছে 

কর্তার ইচ্ছা স্বাধীন নহে, তাহার পূর্বস্বভাব, পূর্বশিক্ষা, ও 
চতুষ্পার্্স্থ অবস্থার দ্বারা তাহ! চালিত, তথন কর্তার ইচ্ছা! যাহাতে 

সংপথে গমনে বলবতী হয়, বর্তমানে কেবল সেইরূপ নীতি শিক্ষা 

দিলেই যথেষ্ট হইবে না, ভাবী কন্মীদিগের পূর্বস্বভাব, পূর্বশিক্ষা 
ও চতুষ্পার্স্থ অবস্থা যাহাতে তাহাদের ইচ্ছাকে সপথগামী করিবার 

উপঘোগী হয় সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করা আবন্তক। এই 
জন্তই বালক ভবিষ্যতে ভাল হইবে আশ! করিতে গেলে তাহার 

পিতামাতার সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হওয়৷, তাহার বাল্যকাল হইতে 
স্থশিক্ষা পাওয়া, তাহাকে সাত্বিক আহার ও সাত্বিক আমোদ 

প্রমোদ দেওয়া, এবং তাহাকে সংসঙ্গ সাধুপরিবার ও সাধু- 

প্রতিবেশী পরিবেষ্টিত রাখা আবশ্তক। আমাদের পূর্ববজন্মের 
কর্মফলভোগ সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, আমাদের 
জন্মের পূর্বে আমাদের পুর্ববপুরুষগণ ষে কর্ম করেন তাহার ফল 

যে আমাদের ভোগ করিতে হয়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে 

হইবে। 
ভ 



৪২ 

পুর্ণ জ্ঞানলাভ 

অম্থতন্ত। 

ৰাের গুল 

মন্ম। 

জ্ভান ও কন্ম। [ ২য় ভাগ 

আমর! যতদ্দিন সংসারবন্ধনে আবদ্ধ থাকিব, যতদিন দেহাবচ্ছিন্ন 

থাকায় আমাদের বহির্জগতের ক্রিয়ার অধীন থাকিতে হইবে, 

4 আধং যতদিন প্রকৃত হিতাহিত বিষয়ে অল্ঞানতানিবন্ধন আমরা 

অন্তর্জগতের অদংযত প্রবাও -ধীনত। পরিত্যাগ করিতে পারিব 

না, ততদিন আমাদের স্বতন্ত্রত। ব সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান 

যেমন ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে ও পরর্ণতা লাভ করিতে থাকিবে, এবং 

আমাদের প্ররুূত হিতাহিত আমর! দেখিতে পাইব, সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি 

সকল সংযত হইয়া আসিবে ও আমাদের অন্তর্জগতের অধীনতা 

যাইবে। দুরাকাজ্ষা নিবৃত্ত হওয়াতে বহির্জগতের অধীনতারও 

সঙ্গে সঙ্গে হাস হুইয়! আসিবে, তবে দেহের অভাবপুরণ নিমিত্ত 

তাহার কিঞ্চিৎ থাঁকিবে। এবং যখন সেই দেহবন্ধনও যাইবে, 

তখনই আমর! সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্রতা লাভ করিতে পারিব। 

কর্তার স্বতন্ত্রতা লইয়া প্রান সকল দেশেই অনেক মান্দোলন 

ও মতভেদ হইয়াছে । এদেশে আদুষ্ববাচ ও স্পুক্ভঞ্ম- 

ব্ণল্রন্ীদি১ উভয় মতই আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 
মধ্যে কেহ কেহ ক্দ্রতক্্রত্তাব্বাদ্ণী” কেহ বা নিম্নতি অথবা 

ন্নিক্ক্বব্ন্াচগী।২ 
বিষয়টি দুরূহ । এসঘন্ধে উপরে যাহা বল! হইল তাহার স্থল 

মন্্ন সংক্ষেপে এই-_ 

১। বর্তীর স্বতন্ত্রত। নাই, তাহার ইচ্ছ! স্বাধীন নহে অর্থাৎ 

ইচ্ছাই ইচ্ছার কারণ নহে, তাহ! তাহার পূর্বন্বভাব, পুর্ববশিক্ষা 

১ দৈব ও পুরুষকার সন্বন্ধে মহাভারতের অনুশাসন পর্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টবা। 
২ এ সম্বন্ধে 3108%10155 8160)005 ০0£ 70105, 130, [১ 0৮. ডঃ 
€071501)55 11019£017)6172, 06120101055 1910 11) 510, 17৩ ০৬151 27৫ 

ড/1150155 1১710010155 0€ 0107215, 2 11, 007. 1১ দ্রব্য । 



১ম অঃ ] কর্তার শ্বতন্ত্রত। আছে কি না। 

ও চতুষ্পার্্স্থ অবস্থার ফল। তবে তাহার চিন্ত। ও চেষ্টা করিবার 

ক্ষমতা আছে। 

২। কর্তাকে কর্মাকর্মের শুভাণ্তভ ফল, অর্থাৎ সতকর্মের 

জন্ত আত্মপ্রলাদ ও পুরস্কারাদি, এবং অসৎ কর্মের জন্য আত্ম- 

বিষাদ ও দণ্ডাদি, ভোগ করিতে হয়। তবে সেই শুভাশুভ ফল- 

ভোগ তাহার সংবদ্ধনার বা শাস্তির নিমিত্ত নহে, তাহ! তাহার 

সংশোধন ও উন্নতির নিমিত্ত । 

৩। কর্তার কর্্মফলের পরিণাম অনস্তহুঃখ নহে, অনস্তন্থথ | 

কর্মফলভোগছার! সত্বই হউক আর বিলম্বেই হউক কর্তার 

ক্রমশঃ সংশোধন ও উন্নতিসাধন হৃইয়া পরিণামে মুক্তিলাভ 

হইবে। 
উপরে বল হইল কর্তার চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। 

কর্তার স্বতন্ত্রতা নাই অথচ চেষ্ট! করিবার ক্ষমতা আছে ইহার 
অর্থ কি, এই সংশয় এস্থলে কাহার কাহার মনে উত্থিত হইতে 

পারে। অতএব তাহার নিরাকরণার্থে চেষ্টা বা! প্রযত্ব সম্বন্ধে ছুই 

একটি কথ! বল! আবশ্তক। 

জড়বাদীদিগের মতে চেষ্টা কেবল দেহের কার্য্য। 

তাহার বোধ হয় বলিবেন--বহিজ্জগতের বিষয় কর্তৃক স্পন্দিত 

জ্ঞানেক্দ্রিয়ের ক্রিয়াদ্বারা, অথব1 মস্তিষ্কের অন্তনিহিত বহির্জগতের 

পূর্বক্রিয়াজনিত কুঞ্চনদ্বারা, মস্তিফ চালিত হইলে, সেই চালনা স্গাযূ- 

জালকে উত্তেজিত করে, ও তন্দারা কর্শেন্রিয়গণ কর্মে প্রবণ্তিত 
হয়, এবং সেই প্রবর্তনকে চেষ্টা বা প্রযত্ব কহে। 

চৈতন্তবাদী ও অদ্বৈতবাদীরা চেষ্টাতে দেহের কিঞ্চিৎ কা্ধ্য 

আছে স্বীকার করেন, কিন্ত তাহাদ্দের মতে চেষ্টা মুলে আত্মার 

কার্য, তাহ! আত্মার ইচ্ছাসস্তৃত, এবং আত্মাই নেই কার্যে 

২৪৩ 

চেষ্টা ব! প্রবত্ব । 



২৪৪ জ্ঞান ও কর্ম । [২য় ভাগ 

দেহকে গরিচাঁলিত করে। স্বতত্্রতাবাদীর। বলেন সেই ইচ্ছ। 

স্বাধীন, অর্থাং ইচ্ছাই ইচ্ছার কারণ, অম্বতন্ত্রতাবাদীদের মতে সে 

ইচ্ছা আত্মার অর্থাৎ কর্তার পূর্বস্থভাব, পূর্বপিক্ষা, ও চতুষ্পার্সথ 
অবস্থার ফল। ম্বতন্ততাবাদ ও অন্বতন্ত্রতাবাদের এই মান্র 

গার্থক্য। অতএব চেষ্টা যে কর্তার কার্ধা ইহ! সর্ববাদিসন্্ত, 

এবং কর্তার স্বতন্ত্র থাকুক ঝ| না থাকুক তাহাতে কিছু আসে 

যায় না। তবে কর্তা চেষ্টা করিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন দেই 

কারণ অস্টুপন্ধান করিতে গেনেই শ্বতন্ত্তাবাদ ও অস্বতন্ত্রতাবাদের 

গার্থক্য লক্ষিত হয়। 

আত্ম কি প্রকারে দেহকে আপন চেষ্টায় পরিচালিত করেন, 

আমাদের অপূ্ন্তানে তাহ! আমর! জানিতে পারি না। দেহ ও 

আত্মার সংবোগ কিরূপ তাহ! না জানিলে এ কথার উত্তর দেওয়! 

যায় না। তবে এই পর্যন্ত জান! গিয়াছে, মস্তিষ্ক ও স্াযুজালই 

দেহকে কার্ধ্যে চালাইবার সনত্স্বরপ। সেই যন্ত্র বিকল হইলে 

আত্ম। দেহদবার৷ কোন চেষ্টা সফল করিতে পারে না। তবে 

দেহ অবশ হইলেও আত্ম মনে মনে চেষ্টা করিতে গারে। ইহা! 

দ্বারা চেষ্ট যে মূলে আত্মার কার্য একথ সগ্রমাণ হয়। 



ভতীন্স অন্যান্্র। 

কর্তব্যতার লক্ষণ। 

কোন্ কর্ম কর্ধবা কোন্ কর্ণ অকর্তবা ইহা স্থির করা এই! কর্তব্যতার 
কর্মক্ষেত্রে আসিয়! আমাদের প্রথম কর্তবা। তাহ! যদিও অনেক লক্ষণ আলো- 

চনার প্রয়ে- 
স্থলে সহজ, কিন্তু অনেক স্থলে আবার মহজ নহে, এবং কোন, জন। 

কোন স্থলে অতি কঠিন। তাহ! প্রত্যেক বাক্তিকে প্রত্যেক 
স্থলে নিজের কার্যের নিমিত্ত স্থির করিতে হইলে সংসারধাত্রা 

নির্বাহ কর! ছুরূহ হইত। কিন্তু নকল সভ্য দেশেরই পণ্ডিতগণ] 

তদ্িষয়ে চিন্ত! করিয়! ধর্মণাস্ত্র ও নীতিশান্ত্র প্রণয়নদার৷ সাধারণ | 

লোকের পথ অনেক সহজ করিয়! দিয়াছেন, এবং লোকে দেই 

সকল শ্রান্ত্রের বাক্য স্মরণ রাখিয়! তাহাদের গ্রদর্শিত পথে 

চলিলে প্রায়ই কর্তব্পালনে সমর্থ হইতে পারে। তবে যে 

কল স্থলে মতভেদ আছে, সেখানে আমাদের নিজের বিবেচনার 

উপর নির্ভর করিতে হয়। আর কর্মক্ষেত্র এত বিশাল. ৬ 

বিচিত্র, এবং তাহার সন্কটস্থল সকল এত দুর্গম ও নিতানৃতন 
যে, তথায় পথিক কেবল পথপ্রদর্শকের নির্দেশের উপর নির্ভর 

করিয়া থাকিলে চলে না, পথিকের নিজের পথ চিনিয়া লইবাঁর 

ক্ষমত| থাকা আবশ্তক। সুতরাং কেবল নীতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত 
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জানা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না, প্রয়োজন মত কোন কথার 

অন্ুকুলপ্রতিকূল যুক্তিতর্ক বিচার করিয়৷ আমাদের নিজের 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যোগ্য হওয়া কর্তব্য। সেই জন্য 

কর্তব্যতার লক্ষণ কি, তাহা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে সকলেরই 

জানা উচিত, এবং সেই প্রশ্নের কিঞ্চিৎ আলোচনা এইখানে 

হইবে। 
কর্তব্যতার লক্ষণ কি তদ্বিযয়ে অনেক মতভেদ আছে। 

জীব নিরস্তর সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত, স্থতরাং ইহা বিচিত্র নহে যে, 

কাহার কাহার মতে যাহ! সুখকর তাহাই কর্তন্য। এই মতকে 

স্তুখন্ীক্গ বলা যাইতে পারে। ইহার অনেক প্রকার অবান্তর 
বিভাগ আছে। ইহার নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাচীন গ্রীসের এপিকিউরসের 

মত। তাহার মূল উপদেশ, "আহারকর, পানকর, আমোদকর।” 

ধর্মপরায়ণ প্রাচীন ভারতে এ মত অবিদ্দিত ছিল না । চার্বাক 

সম্প্রদ্ধায়ের এই মত ছিল। তাহার বলেন__ 

“ঘানতনীনন্ নু জীনল্লাছি ভ্বত্বীহ্নীশ্ব: | 

অন্মীমূনহ্ৰ হুন্ব্ ঘ্বলহাবলল জ্বল: ॥+”১ 

“সুখে থাক যতদিন আছে এজীবন । 

মৃত্যুকে এড়াতে নাহি পারে কোন জন ॥ 

পুড়িবে এ দেহ যবে হয়ে যাবে ছাই । 
তারপর আসিবার সম্ভাবন! নাই ॥* 

এই নিকৃষ্ট প্রকার নুখবাদের অসারতা লোকে সহজেই 
বুঝিতে পীরে । এহ জন্য ইন্ত্রিয়পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত কাজে এই 
মতানুসারে চলিলেও লোকলজ্জাবশতঃ কথায় ইহা মানিতে 
অনেকেই প্রস্তত নছে। 

১। সব্বদর্শন সংগ্রহ, চাব্ধাক দর্শন । 
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তবে নিজের বৈষয়িকম্থথলালস৷ নিন্দনীয় হইলেও পরের 

বৈষয়িকম্রখকামনা প্রশংসনীয়। এবং যাহ! সাধারণের অর্থাৎ 

অধিকাংশলোকের সুখকর, তাহাই কর্তব্য, এইমত অনেক 

ধীমান্ পণ্ডিতের অন্ুমোদিত। ইহ! একপ্রকার সুখবাদ। ইহাকে 

হিত্ভব্বাঁদ্ বলিলেও বলা যায়। কেহ একটি মিথ্যা কথা 

কহিলে তাহার দেন! উড়িয়া! যায় ও সর্বন্ব রক্ষ। হয়, এস্থলে নিকৃষ্ট 

হিতবাদ হয়ত সেই মিথ্যা কথ! বল! কর্তব্য বাঁলবে। কিন্তু 
তাহাতে দেনাদারের সর্বস্ব রক্ষা হইলেও সঙ্গে সঙ্গে পাওনা- 

দারের গুরুতর ক্ষতি হয়, এবং মিথ্যাবাদীর মঙ্গল দৃষ্টে অনেকে 

মিথ্য। কথা কহিতে উৎসাহ পাওয়ায় ভবিষ্যতে আরও অনেকের 

ক্ষতি হইতে পারে, সুতরাং হিতবাদী এরূপ স্থলে মিথ্যা বলা 

অকর্তব্য মনে করিবে । যেখানে একটি মিগ্যা বলিলে অনেকের, 

এমন কি একট! সম্প্রদায়ের বা সমাজের, হিত হয়, এবং কাহারও 

স্পষ্ট অহিত হয় না, সেখানে ছিতবাদদ দেই কাধ্য কর্তব্য কি 

অকর্তব্য বলিবে ঠিক বল৷ যায় নাঁ। কর্তব্য বলিলে মিথ্যার 

প্রশ্রয় দেওয়। হইবে, এবং তাহাতে ভাবি অনিষ্ট হইতে পারে এই 

আশঙ্কায় বোধ হয় অকর্তব্যই বলিবে। স্থুখবাদ ও হিতবাদ উভয় 

মতেই কর্তব্য প্রবৃত্তিপ্রণোদিত। অতএব উভয় মতকে এক 
কথায় প্র্রশ্ভিললাচি বলা যাইতে পারে । 

পক্ষান্তরে অনেকে বলেন প্রবৃত্তি আমাদিগকে কুপথগামী 
করে, নিবৃত্তি সংপথে রাখে, অতএব প্রবৃত্ভি পরপো দিক 

, অকর্তব্য, নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মই কর্তব্য । 

ভোগ বিলাসিত| ও কামনা সংস্ষ্কম্দ্ম অকর্তব্য, বৈরাগ্য 

কঠোরতা! ও নিষ্কামভাব বিশিষ্ট কর্মই কর্তব্য। এই মত 

ন্নিকব্রর্ভিলাঁদ্ নামে অভিহিত হইতে পারে । 
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হিতবাদ । 

প্রবৃত্তিবাদ। 

নিযৃতিবাদ। 
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হিতবাদ কর্তার আপনার হিতের প্রতি অল্পদৃষ্টি ও পরের 
হিতের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখে, এবং নিবৃত্তিবাদ প্রবৃত্তিকে 

নিতান্ত থর্ধ করে। কিন্তু নিজের হিতের প্রতিও যথাযোগ্য 

দৃষ্টি রাখা উচিত, এবং প্রবৃত্তিকে একেবারে খর্ব করা অন্ুচিত। 

আর নিজের হিত ও পরের হিত, প্রবৃত্তি ও নিবুত্তি, উভয়ের 

সামগ্রস্ত করিয়। কার্য্য কর আবশ্তক, এই ভাবিয়া অনেকে বলেন, 

স্বার্থ ও পরার্থের এবং প্রবৃত্তি ও নিবুত্তির সামন্ত করিয়া 

কার্ধ্য করাই কর্তব্য । তাহাদের মতকে স্নাস্গ্৪স্ত-লীচ্ 

বলা যাইতে পারে ১। 

প্রবৃত্িবাদ, নিবৃত্তিবাদ, ও সামঞ্জন্তবাদ, উপরি উক্ত এই মত- 

্রয়ই কর্তব্যতাকে কর্মের মৌলিকগুণ বলিয়া স্বীকার করে না, 

তাহা কর্মের ফল হইতে, অথবা! কর্মের প্রবর্তনার মূল হইতে উৎপন্ন 
বলির! নির্দেশ করে । এই ত্রিবিধ মত ভিন্ন আর একটি মত 

আছে। তদনুসারে বাহ বস্ত যেমন বৃহৎ ব' ক্ষুদ্র, স্থাবর বা! জঙ্গম, 

বর্ণ যেমন শুরু বা কৃষ্ণ বা পীত ইত্যাদি, কর্ম তেমনি কর্তব্য বা 

অকর্তব্য। অর্থাৎ বুহত্তা বা ক্ষুদ্রত্ব যেমন বস্তুর মৌলিকগুণ, অন্ত 

গুণের, যথা স্থাবরত্ব বা জঙ্গমত্বের, ফল নহে,_শুরুত্ব, কৃষ্তত্ব বা 

পীতত্ব যেমন বর্ণের মৌলিকগুণ, অন্তগুণ হইতে, যথা উজ্জ্বলতা বা 
শ্নানত। হইতে, উৎপন্ন নহে,__কর্তব্তা বা অকর্তব্যতা, অর্থাৎ স্তায় 

ঝা! অন্তায়, তেমনই কর্মের মৌলিকগুণ, অন্য গুণের, যথা, স্ুখ- 

কারিতা বা অস্থখকারিতার, ফল নহে, বা তদ্রপ অন্তগুণ হইগ্তে 

উৎপন্ন নহে। এবং বস্তর বৃহত্া বা ক্ষুদ্রত্, ও বর্ণের শুরুত্ব বা 

কৃষ্ণত্ব, যেমন প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞেয়, কর্মের কর্তব্যতা বা অকর্তব্যতা, 

১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্চরিত্রের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 
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অর্থাৎ ন্যায় বা অন্ায, তেমনই বিবেক দ্বারা জ্ঞের। এইমতকে 

ল্যান্স বল! যাইতে পারে। 

এতস্তি্ন আরও অনেকগুলি মত আছে, তাহার বিশেষ সহানুভূতিবাদ 

উল্লেখের প্রয়োজন নাই, কারণ একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহারা 

উপরিউক্ত মতচতুষ্টয়ের কোন না! কোন একটির অন্তর্গত বলিয়। 

প্রতীয়মান হইবে । তন্মধ্যে কেবল একটি মতের নাম করিব, 

কারণ খুষ্টীয়ধর্ম্ের একটি মুল উপদেশের সহিত তাহার অতি 

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । মতটি সংক্ষেপে এই-_ভাল মন্দ আমি যেরূপ বোধ 

করি অপরেও সেইরূপ বৌধ করে, সুতরাং অপরের কার্যে আমি 

যে ভাবে দেখি, আনার কার্যযও অপরে সেই ভাবে দেখিবে। 

অতএব অন্তের যেরূপ কাধ্য আমি অনুমোদন করি, আমার 

সেইরূপ কাধ্যই অনুমোদনযোগ্য ও কর্তব্য। এই মতকে 

হান্ক্রর্তিবাগ বল! যাইতে পারে।» ইহা থুষ্টের 
বিখ্যাত উপদেশ--“তোমার প্রতি অপরে যেরূপ ব্যবহার করুক 

ইচ্ছ। কর, অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করাই তোমার 
কর্তব্য ২। এই কথার সারভাগ নিম্নের শ্লোকার্দে আছে । 

“ক্মানবল্ঘল্মমূনম্ব অঃ নঙসনি ন্ব দক্তিল:” 

(সবারে আপন সম যে দেখিতে পারে। 

সেইজন স্ুপপ্ডিত জেনো! এসংসারে ॥ ) 

এই মত এক প্রকার প্রবৃতিবাদ, কারণ এ মতে কর্তব্য কর্ম প্রবৃততিবাদ, 

প্রবৃতিপ্রণোদিত। | সামগ্র্বাদ, 

অতএব উপরিউক্ত মতগুলি চারিভাগে ভাগ কর! যাইতে স্তায়বাদ, ইহার 
পারে, যথা, প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ, সামঞ্জস্তবাদ ও হ্যায়বাদ। ভিন 

4৯021 91701085 0018] 95617017)61)55 দ্র্ব্য। 

19100)6% ৬11) 12 দ্রষ্টব্য। 



৫৩ জ্ঞান ও কমন । [ ২য় ভাগ 

এই চতুবিধ মতের কোন্টি যুক্তিসিদ্ধ তাহা এক্ষণে নিরূপণীয়। 
প্রথমোক্ত মতত্রয় কর্তব্যতাকে কর্মের মৌলিকগুণ বলিয়৷ 

স্বীকার করে না, কম্মের অন্তগুণদ্বার! তাহ। নির্ণেযর বলিয়। 

নির্দেশ করে। স্তায়বাদ কর্তব্যতাকে কর্মের একটি মৌলিকগুণ 

বলিয়৷ মানে। অতএব কর্তব্তা কর্মের মৌলিকগুণ কি অন্ত 

গুণের ফল, ইহাই সর্বাগ্রে বিচাধ্য। এই বিচারকার্যে ন্যায়বাদ 
বাদী, স্থখবাদ ও হিতবাদ এই হই শ্রেণির প্রবৃতিবাদ, নিবৃতিবাদ, 

ও সামঞ্জস্তবাদ প্রতিবাদী, আত্মা প্রধান সাক্ষী, অন্তর্জগৎ ও 

বহিজ্জঞগতের কতকগুলি কাধ্যকলাপ আনুষঙ্গিক প্রমাণ, 'এবং 

বুদ্ধি বিচারক । 
অগ্রে দেখা যাউক এ স্থলে আত্মার সাক্ষ্যবাক্য কিরূপ। 

সাধারণতঃ কর্তব্যতা৷ ও অকর্তব্যতার অর্থাৎ স্তায় ও অন্যায়ের 

প্রভেদ যে বুহও! ও ক্ষুদ্রত্বের ব শুরুত্ব ও কষ্ণত্বের প্রভেদের মত 

মৌলিক, ইহা! জিজ্ঞাসা মাত্র আত্মা স্পষ্টর্ূপে বলিতেছে, এবং 

একথা কোন কুটপ্রশ্বদ্বারা উড়াইয়! দেওয়া যায় না। যদি 

জিজ্ঞাসা করা যায়-_ন্তায় অন্তায়ের প্রভেদ বৃহতা ও ক্ষুদ্রত্বের 

প্রভেদের মত মৌলিক হইলে তাহা স্থির করা এত কঠিন হইয়া 

উঠে ও তাহা লইয়া! এত মতভেদ ঘটে কেন 1__তাহার উত্তর এই 

যে, স্তায় অন্তায়ের প্রভেদ স্থির করা সর্বত্র কঠিন নহে, তবে 
অনেক স্থলে কঠিন বটে, কিন্তু বৃহ ক্ষুদ্রত্বের প্রভেদও স্থির কর! 

অনেক স্থলে কঠিন, যথা একটি গোল ও একটি চতুফ্ষোণ প্রায় 

তুল্য পরিমাণের বস্তর মধ্যে কোন্টি বড় কোন্টি ছোট দেখিবামাত্র 

সহজে বল! যায় না। যদি সুথবাদ বা হিতবাদ প্রশ্ন করেন,_ 

স্থথ বা হিতন্তাষ্য কর্মের ও অন্থথ বা অহিত অন্তাষ্য কর্মের 

নিরবচ্ছিন্ন ফল, একথা কি সত্য নহে ?--এবং একথা সত্য হইলে 
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*হুথকারিতা ও অন্ুুখকারিতা, অথবা! হিতকারিতা ও অহিত- 

কারিত| কি কর্তব্যতার ও অকর্তব্যতার নামান্তর মাত্র বল! যায় 

না ?-_তাহার উত্তর এই যে,_ প্রথমতঃ স্থথ বা হিত স্তাষ্যকম্ম্ের, 
ও অন্থথ বা অহিত অন্ঠাধ্যকর্মের, নিশ্চিতফল নহে। অনেক 

স্থলে হ্যায্যকন্ম্ের ফল সুখ বা হিত এবং অন্তাধ্যকর্ম্মের ফল হ্ঃখ। 

কিন্ত অনেক স্থলে আবার তথ্বিপরীতও দেখিতে পাওয়া যায়। 

মিথ্যা কথা বল! অন্যায়, কিন্তু এমত দৃষ্টান্ত অনেক দেখ যায় 

যেখানে মিথ্যাবাদী নিজের বা অন্তের সুখসাধন করিতেছে। 

দ্বিতীয়তঃ স্থখকারিত৷ বা হিতকারিতা স্ঠাষ্যকরন্ম্ের নিশ্চিত ফল 

হইলেও তাহ! ন্তায় ও কর্তব্যতার নামান্তর হইতে পারে না। 
; একই বস্তুর ছুইটি মৌলিক গুণ থাকিলে যে তাহার একটি অপর- 

টির নামান্তর একথ৷ সঙ্গত নহে । জল তরল ও স্বচ্ছ, কিন্তু তাই 

বলিয়! ম্বচ্ছত। তরলতার নামান্তর কে বলিবে? কর্তব্যকর্ম্ের 

ফল হিতকর বলিয়া যে কর্তব্যত! ও হিতকারিতা একই গুণ 

একথা যুক্তিসিদ্ধ নহে । একটি স্থল দৃষ্টান্ত দ্বার এ বিষয় কিঞ্চিৎ 
স্পষ্টরূপে বুঝান যাইতে পারে । অনেক বৃহৎ বস্ত স্থিতিশীল 

এবং অনেক ক্ষুদ্র বস্ত গতিশীল দেখ! যায়, কিন্ত তাহা দেখিয়া! যদি 

কেহ বলেন বৃহত্ত ও স্থিতিশীলতা, বা ক্ষুদ্রত্ব ও গতিশীলতা এক 

প্রকারের গুণ, সে কথ যেরূপ অসঙ্গত, স্ুখকারিত৷ ও কর্তব্যত৷ 

কর্মের এক প্রকারের গুণ একথা তদপেক্ষা অল্প অসঙ্গত নহে । 

তাহার পর দেখ! যাউক জগতের কার্যকলাপ হইতে এ 

বিষয়ের কি আনুষঙ্গিক প্রমাণ পাওয়! যায়। প্রবৃতিবাদ 

নিবৃত্তিবাদ ও সামঞ্জস্তবাদ্দ মতাবলম্বীর৷ বলিবেন বুহত৷ ক্ষুদ্রত্বাদি 

বস্তর যেরূপ মৌলিক গুণ, স্ায় অন্তায় ষদি কর্মের সেরূপ গুণ 

হইত, তাহ! হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ন্তার অন্যায় সম্বন্ধে এত 
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মতভেদ থাকিত না। তাহার দেখাইবেন, অতি অসভ্যজাতির 

মধ্যে স্তাক্ান্তাক় প্রভেদজ্ঞান আদৌ। নাই বলিলেও বল! যায়, 
অথচ তাহাদের মধ্যে সুখ ছুঃখের প্রভেদজ্ঞান নিতান্ত তীব্র। 
তাহার যে কথা বলিতেছেন সে কথা সত্য বলিয়া মানিলেও, 

কেবল জগতের একভাগের কাধ্য দেখিয়া! কোন স্থিরসিদ্ধান্তে 

উপনীত হওয়। যায় না। অন্তদ্দিকের কার্যকলাপও দেখা 

আবম্তক, এবং আমাদের ক্ষীণবুদ্ধির যতদূর সাধ্য ততদূর সমগ্র 

জগতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে সিদ্ধান্ত সঙ্গত বোধ হয় তাহাই 
গ্রাহথ। জীবের জ্ঞানের বিকাশ ক্রমশঃ হইতেছে, ইহা! সর্ববাদি- 
সন্মত। উচ্চশ্রেণির জীবের যে সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, অতি 

নিশ্নশ্রেণির জীবে তাহ সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু 

কোন কোন শ্রেণির জীবের শ্রবণেন্ত্রিয় বা দর্শনেক্ররিয় নাই বলিয়া 

ধ্বনির বা বর্ণের প্রভেদ মৌলিক নহে বল! যায় না। সেইরূপ 
অতি অসভ্যজাতির মধ্যে সায় অন্তর বোধ নাই বলিয়৷ যে ন্তায় 

অন্যায়ের প্রভেদ মৌলিক নহে একথা বল! যায় না। বহিজ্জগৎ- 

বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে জীবশ্রেণির মধ্যে যেরূপ ন্যনাধিক্য লক্ষিত 
হয়, অন্তর্জগৎবিষয়ক জ্ঞানসম্বন্ধে মানবজাতির মধ্যেও সেইরূপ 

ননাধিক্য আছে। ক্রমবিকাশের নিয়ম সর্বত্রই প্রবল। মানুষের 

অন্তর্জগৎবিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ স্প্তিলাভ করিতেছে। অসভ্য 

জাতির মধ্যে কেবল স্তায় অন্যায়ের বোধ কেন, আরও অনেক 

বিষয়ের বোধ, যথা-_-গণিতের স্বতঃসিদ্ধ তত্ববোধও, অতি 

অস্পষ্ট। তারপর অতি অসভ্যজাতির মধ্যে স্তায় অন্তায় বোধ 

যে একেবারে নাই একথাও স্বীকার করা যায় না। সে বোধ 

দুর্বল বা অস্ফুট হইতে পারে, কিন্ত তাহার সম্পূর্ণ অভাব সম্ভবপর 

বলিয়৷ বোধ হয় না। আমাদের অনেক হুশ্রবৃত্তির ভিতরেও এই 
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নায় অন্তায় বোধ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে । বৈরনিরধ্যাতন- 

নিমিত্ত খন কোন শক্রকে কেহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, 

তখন যদ্দিও আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনিষ্টকারীর নিকট প্রতিশোধ- 

গ্রহণ সে কার্ধ্ের ম্পষ্ট উত্তেজক বলিয়৷ প্রতীত হয়, কিন্তু শক্র 

অনিষ্ট করিয়াছে সে অন্তায়কাধ্য এবং ন্টায়ান্থসারে তাহার 

প্রতিশোধ তাহার নিকট প্রাপ্য--এই ভাব ভিতরে ভিতরে 

অন্ফুটভাবে থাকে, ইহ! আত্মাকে দ্গিজ্ঞাপা করিলে আত্মার 

উক্কিতে, এবং অনেক স্থলে বৈরনির্ধ্যাতনকারীর নিজের উক্তিতে, 

জানা যায়। প্রবুত্তিবাদীরা৷ বলিতে পারেন একথ! দ্বারা সুখবাদ 

বা হিতবাদই সপ্রমাণ হইতেছে, এবং যে কার্ধ্য স্থখকর বা হিতকর 

&তাহাই ক্রমে স্ঠাধ্য বলিয়া অভিহিত ও গৃহীত হয়। এ কথা 

কিয়ৎপরিমাণে যথার্থ, সম্পূর্ণ যথার্থ নহে। সত্য বটে মানুষ 
নিরন্তর স্থখের অন্বেষণে ব্যস্ত, এবং সুখের অন্বেষণ করিতে 

করিতেই ক্রমে স্তায়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে, কারণ এই বিশ্বের 

বিচিত্র নিয়মানুসারে, যাহা ভ্াষ্য তাহাই প্রকৃত স্থখকর। 
নিজের সুখের নিমিত্ত স্ত্রী পুত্র কন্তাকে ভালবাসিতে প্রথমে 

শিক্ষা করিয়া! শেষে পরের সুখের নিমিত্ত বিশ্বজনীন প্রেমের 

অধিকারী হই। যাহ! শ্রেয় তাহাই প্রকৃত পরের এই জন্ত 

প্রেয় অন্বেষণে গিয়। ক্রমে শ্রেয় প্রাপ্ত হই। ইহা! সৃষ্টির বিচিত্র 
কৌশল। কিন্তু তাই বলিয়৷ যাহ! স্থখের তাহাই কর্তব্য, যাহা 
প্রেয্ তাহাই শ্রে একথ! ঠিক নহে। | 

আর একটি কথ! আছে। পূর্বেই বলা হুইয়াছে ১ মাস্থষের 
_ অপূর্ণতাহেতু আমাদের জ্ঞাতরপই যে জ্ঞের পদার্থের প্রক্কতব্ূপ 
ট তাহা নহে। তবে জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকৃত রূপের 

১। প্রথম ভাগের ছিতীয় অধ্যায় ভ্রষ্টব্য। 
£ 

৫৩ 
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উপলব্ধি হয়। অসভ্য মনুষ্য কর্মের স্ুখকারিতা গুণ হইতে 

পৃথক্ রূপে কর্তব্যতার ওণ দেখিতে পায় না। কিন্তু সভ্য মনু 

বর্ধিতজ্ঞানদ্বারা সেই কর্তব্যতা পৃথকৃরূপে স্পষ্ট উপলব্ধি করে, 
ইহ! বিচিত্র নহে, এবং ইহাতে কর্তব্যতা বা ন্তায়ের পৃথক্ 

অন্তিত্ব অন্বীকার করিবার কোন কারণ দেখ! যায় না। যদি 

কেহ বলেন সভ্য মানুষ কর্তব্যতাঁর যে পৃথক উপলব্ধি করে তাহ! 

অসভ্য মন্ুষ্যের অনুভূত সুখকারিতাগুণের ক্রমবিকাশ, তাহাতে 

আপত্তি নাই, যদি তিনি স্বীকার করেন যে বদ্ধিত জ্ঞানে কর্মের 

কর্তবাতা গুণের যে উপলব্ধি হয় তাহাই সেগুণের প্রকৃতম্বরূপ। 

কিন্ত যদি তিনি বলিতে চাহেন যে স্ুথকারিতা গুণই কর্মের 

একটি প্রকৃত গুণ, এবং ক্রম বিকাশ ছার! অনুভূত কর্তব্যতাগুণ, 

প্রকৃতগুণ নহে, কল্পিতগুণ, সে কথা কোনমতে স্বীকার করা 

যায় না। অন্ধকার গৃছে ষে সকল বস্ত আছে তাহার অস্ফুট ছায়৷ 

মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, পরে আলোক জ্বালিলে সেই সকল বস্তু 

স্পষ্ট দেখ! যায়। যাহ! দেখ যায় তাহ! পূর্ববান্থভৃত ছায়ার বিকাশ 

একথ| বলিলে দোষ নাই। কিন্তু তাহ! গৃহস্থিত বস্তর কল্পিত 

রূপ, এবং পূর্বানুভূত ছায়াই সেই সকল বস্তর প্রকৃত রূপ, একথা 
বলা কখনই সঙ্গত হইবে না! । 

স্যায়বাদই অতএব বিচার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, 

যুক্তিসিদ্ধ। ন্ঠায়বাদই যুক্তিসিদ্ধ, অর্থাৎ কর্তব্যতা বা ন্তায়পরায়ণতা কর্মের 

একটি মৌলিকগুণ, তাহা স্থুখকারিত। বা হিতকারিত৷ বা অন্ত 

বোনগুণের ফল নহে। 

এই মুলকথার মীমাংসার পর কর্তব্যতা সম্বন্ধে আর হুইটি 

প্রশ্ন আলোচ্য রহিল-_ 

১। সাধারণতঃ কর্তব্যত! নির্ণয়ের বিধান কি? 
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২। সঙ্কটস্থলে কর্তবাতা নির্ণয়ের বিধান কি? 

এই প্রশ্দ্বয়ের ক্রমান্বয়ে কিঞ্চিং আলোচন1 কর! যাইবে। 

কর্তব্যত। যখন কর্মের মৌলিক গুণ বলিয়! স্থির হইল 

তখন তাহা নির্ণর করিবার নিমিত্ত কোন বিধানের প্রয়োজন ক, 

যেমন আকার বর্ণাদি বহিরিন্দিয়গ্রাহ্হ মৌলিক গুণ প্রতাক্ষ 

দ্বার জান! যায়, তেমনই অস্তরিক্দরিয়গ্রা কর্তবাতা গুণ অস্ত টি 

দ্বারা জানা যাইবে, এইরূপ আপঙি অনেকের মনে উঠিবে। 
এবং অনেকেই বুুলন, যেমন রূপ, শব্ধ, গন্ধা্দি গুণ জানিবার 

নিমিত্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসার্দি বহিরিক্রিয় আছে, তেমনই কর্তব্যতা 

গুণ জানিবার নি'মত্ত অস্তরিক্ফ্িয়ের অর্থাৎ মনের বিবেক নামে 

এক বিশেষ শক্তি আছে, সেই বিবেক আমাদিগকে বলিয়৷ দেয় 

কোন্ কর্ম কর্তব্য, কোন্ কর্ম অকর্তব্য। পক্ষান্তরে অনেকে 

এরূপ বলিতে পারেন, কর্তব্যতা কর্মের মৌলিক গুণ হইলেও 

তাহা নির্ণয় কর অবশ্তাই কঠিন, তাহা! না হইলে তৎসম্বন্ধে এত 

মতভেদ হইয়াছে কেন। প্রকৃত কথা এই যে, অন্তান্ত মৌলিক 

গুণের মত কর্তব্যতাও স্বতঃপ্রতীয়মান, এবং বহির্জগৎবিষয়ক 

মৌলিকগুণ যেমন প্রত্যক্ষত্বারা জান! যায়, অন্তর্জগৎবিষয়ক 

এই মৌলিক গুণ, কর্তব্যতা, তেমনই অন্ত্দ স্িঘবারা জান! 
যায় । জ্ঞাতার যে শক্তিঘ্বারা এই গুণের উপলব্ি হয় তাহা 

বুদ্ধির একটা পৃথক্ শক্তি বলিয়৷ অনুমান করিবার প্রয়োজন 

নাই। কেহ কেহ সেই শক্তিকে বিবেক বলেন, তবে ত্হা- 

বুদ্ধির নামান্তর মাত্র। সাধারণতঃ সকল স্থলে বুদ্ধি কোনরূপ 
পরীক্ষা ব্যতীত অবিলম্বে কর্তব্যত! নির্ণয় করিতে পারে । কিন্তু 

এমন অনেক জটিলস্থল আছে যেখানে তাহা সম্ভাব্য নহে, 

কর্তব্যত। নিণয়ার্থ পরীক্ষা ও পধ্যালোচনার প্রয়োজন । যেষে 

তখ্৫৫ 

কর্তব্যত! 

রণ [বধান। 
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বিষয় দ্বারা এই পরীক্ষা করা যায় তত্ৃদ্বিষয় কর্তব্যতার পরিচায়ক 

বলিয়া গৃহীত না হইয়া কর্তব্যতার উপাদান বলিয়া কখন কখন 

অনুমিত হইয়াছে । যাহ কর্তব্য তাহা প্রায়ই হিতকর, এই 
জন্ত কোন কর্ন বিশেষ সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে বুদ্ধি কল্পনায় পরীক্ষা 

করিয়া দেখে সেই কর্ম হিতকর কিনা। এবং ন্তাহা হইতে 

কেহ কেহ অনুমান করেন কর্তব্তা হিতকারিতা উপাদানে 

গঠিত এবং হিতকারিতার নামান্তর মাত্র। যদি কোন কর্মের 
কর্তব্যত৷ নির্ণয়ার্থে তাহা হিতকর কি না স্থির কর! কঠিন হয়, 

তবে বুদ্ধি অন্ত পরীক্ষা! প্রয়োগ করে যথা, যাহা! কর্তব্য তাহাতে 

প্রারই স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জম্ত থাকে, অতএব বুদ্ধি কল্পনাদ্বারা 

দেখে উপস্থিত কর্মে সে সামঞ্রন্ত আছে কি না। এবং তাহ। 

হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন কর্তব্যতা স্বার্থপরার্থের 

সামঞ্জন্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপে হিতবাদসামগ্রস্ত- 

বাদাদি ভিন্ন ভিন্ন মতের উৎপত্তি হইয়াছে । 

মনু কহিয়াছেন__ 

“নিহু: বলি: অভালাহঃ ভ্ব্ন্ন পিঘরলালাল: | 

হলস্বনুষ্রিঘ্ সাঙ্গ: ভাঘা ল্য ভ্রত্বঘা 17১ 

(বেদ স্থৃতি সদাচার আত্মতুষ্টি, চারি। 

ধর্মের লক্ষণ এই জানিবে বিচারি ॥ ) 

বেদ ও স্থতি এবং সাধুদিগের আচারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মতু্টি 
ধর্মের লক্ষণ বলিয়া! উল্লেখ করাতে মনুর মতেও বিবেক যে ধর্ব 
অর্থাৎ কর্তব্যতা নিরূপণের উপায় তাহার আভাস পাওয়া 

যায়। 

মহাভারতের বনপর্বে যক্ষের *ন্ত অন্যা:” “পথ কি ?' এই প্রশ্রের 

১ মনু ২) ১২: 



২য় অঃ] কর্তব্যতার লক্ষণ। 

উত্তরে যুধিষ্টির শান্তর ও মুনিগণের মতভেদ উল্লেখ করিরা৷ কহিয়া- 

ছিলেন--.'নস্কাজলা ঘ্রল বত: শ্ দন্মা:” “সেই পথ যে পথেতে যাক্ন 

মহাজন” । এস্থলে মহাজন শব্ের অর্থ জনসাধারণ বা জন- 

সমুহ ।” জনসাধারণ যে পথে যায় সে পথ একের বুদ্ধির ত্বার৷ 

নহে ( তাহা ভ্রান্ত হইতে পারে ), দশের বুদ্ধির দ্বারা নিরূপিত। 

সুতরাং তাহ প্রকুত পথ হওয়াই সম্ভাব্য । ইহাতেও একপ্রকার 

বল! হইতেছে আমাদের বুদ্ধিই কর্তব্যতার শেব পথপ্রদর্শক | 

কর্তব্যতা নিরূপণের যে হূর্গমতার কথা বল! হইল, সেরূপ 

ছুর্গমতা অন্টান্ত অপেক্ষাকতসহজ মৌলিকগুণ নিরূপণেও ঘটে। 

যথা, আয়তনের ন্যুনাধিক্য প্রত্যক্ষের বিষয় ও সহজ বাঁলয়৷ 
বোধ হয়, কিন্তু দ্রইটি প্রায় সমান আয়তনের বস্তর একটি 

গোল ও একটি চতুফ্ষোণ হইলে, কোন্টা বড়, দৃষ্টি মাত্র বল! 
যার না। দুইটিকে একত্র রাখিয়াও বোধ হয় তাহাদের আয়তনের 
ন্যনাধিক্য স্বর করা যায় না। একটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়! 

অপরটির সহিত মিলাইলে তবে সেই ন্যুনাধিক্য ঠিক জান যায় । 
উপরে যে সকল কথার উল্লেখ হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে, 

যদিও প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ ও সামঞ্ন্তবাদ কর্তব্যত৷ নির্ণারক 

নহে, তথাপি তাহার! কর্তব্যতার পরিচায়ক, এবং কর্তব্যতা- 

নির্ণাযক স্তায়বাদের সহায়তা করিতে পারে ॥ 

নুথাভিলাষ ও হিতাভিলাষ এই স্ষুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, নিবৃতি- 
মার্গানসসরণ, স্বার্থ ও পরার্থের তথ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সামঞ্জন্তক রণ,. 

এবং স্তারপথানুসরণ, এ সকলই কর্মের সদ্গুণ, তবে কর্তার 
অপুর্ণতানিবন্ধন ইহার! ক্রমান্বয়ে উচ্চ হুইতে উচ্চতর বলিয়া 

বোধ হয়। ন্ভায়পথান্ুসরণ সকলের উচ্চ এবং স্থখান্বেষণ 

সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণির । 

৯৭ 

৫৭ 

অনিশ্চিত 
লক্ষণ । 



২৫৮ জ্ঞান ও কম্ধ। [ ২য় ভাগ 

দেহাবচ্ছিন্নতা প্রযুক্ত আমাদের কতকগুলি অভাব পুরণ 

নিতান্ত প্রয়োজনীয় , সেই জন্তা, এবং অপুরণ্ণত প্রযুক্ত আমাদের 

প্রকৃত সুখকি তাহা আমর! বুঝিতে পারি না, সেই জন্, 
স্বথের অন্বেেণ অনেক সময় আমাদিগকে কুপথে লইয়! 

যায়। আমর! বর্তমানের ক্ষণিক সুখের লালসায় ভবিম্যাতের 

চিরস্থাযি সুখের কথ! ভুলিয়া যাই, এবং এমত কাধ্য করি 

যন্থারা সেই চিরস্থার়ি স্থুখের আশ! অন্ততঃ কিছুকালের 

নিমিত্ত নষ্ট হয়। এই জন্য অসংযত সুখের অন্বেষণ এত 

নিন্দনীয় । তাহা না হইলে প্রকৃত সুখের অভিলাষ দোষ নহে। 

স্থখলাভের প্রবৃত্তি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, তাহার উদ্দেশ 

আমাদের উন্নতিব পথে লইয়৷ যাওয়া, এবং সেই প্রবুত্তিই সকল 

জীবকে প্রকৃত বা কল্পিত সুখলালসার় কর্মে নিয়োজিত 

করিতেছে । সেই কন্ধরফলে জীবগণ কেহ বা উন্নতির কেভ বা 

অবনতিব পে গমন করিতেছে । যাহার কুপথে গিয়! পড়িতেছে 

তাহারা! আবার শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক সে পথে প্রকৃত 

সুখ না পাইয়া পুনরায় সুথান্বেণে ফিরিয়া আসিতেছে । কেবল 

স্থখলাভের প্রবৃত্তির নহে, প্রবৃত্তিমান্রেরই সম্বন্ধে এই কথা বল৷ 

যাইতে পারে । হিংসাছেষাদি যে সকল প্রবৃত্তিকে নিকট বলা 

যায়, তাহাদেরও মুল উদ্দেশ্ঠ নিতান্ত অসাধু নহে, কারণ তাহাদের 

সংযত কার্য হ্বার্থরক্ষা, পরার্থহানি নহে। তবে বিশ্বের বিচিত্র 

নিয্নম এই যে, প্রবৃত্তিমান্রই সহজে অসংযত হইয়া উঠে, এবং স্যাষ্য 

সীম! অতিক্রম করিয়া কার্য করে। এই জন্য প্রবৃত্তি দমনের 

এত প্রয়োজন । এই জন্য প্রবৃত্তি এত অবিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক । 

এবং এই জঅন্তই কর্তীর স্থথকারিতা কর্মের কর্তব্যতার এত 

অনিশ্চিত লক্ষণ। 



ঞ&। 

২য় অঃ ] কর্তব্যতার লক্ষণ। 

প্রবৃত্তির একমাত্র নিয়ন্ত। বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির একমাত্র বল জ্ঞান। 

জ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধি সহজেই দেখিতে পায় যে কর্তার স্থখকারিত। 

কর্মের কর্তব্যতার নিশ্চিত লক্ষণ নহে। তবে অপরের ন্ুখ- 

কারিতাঁ বা সাধারণের হিতকারিতা পর্যালোচনায় প্রবৃত্তির 

প্রাবল্য ততট! থাক] সম্ভাবনীয় নহে। কিন্তু সাধারণের ভিতের 

মধ্যে কর্তার হিত রহিয়াছে, কারণ কর্তা সাধারণের মধ্যে একজন, 

স্থুতরাং সে পর্যালোচনায় প্রবৃত্তি একেবারে নির্বাক নহে, তৎমহ 

প্রবৃত্তির প্রচুর সংস্রব রহিয়াছে । অধিকন্ত আমাদের জ্ঞানের 

অপূর্ণতা প্রযুক্ত সেই পর্যালোচনা অতি কঠিন কাধ্য। কোন্ 

কর্ধের হিতকারিতা ও অপকারিতা কতদূর, তাহার পরিণামফল 

কি, তাহ! স্থির করা অনেকস্থলে অতি কঠিন। ১ এই জন্ত 

যদিও হিতকারিতা কর্তব্যতার পরিচায়ক ও স্ুখকারিত। অপেক্ষা 

অধিক নির্ভরযোগ্য লক্ষণ, তথাপি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। 

প্রবৃত্তির পোঁগুণের কথা উপরে বল! হইম্লাছে। প্রবৃত্তির 

গুণ এই যে মূলে উহ! সহদ্দেশ্তের সহিত হিতকর কার্যে আমা- 

দিগকে প্রবলভাবে প্রণোদিত করে। দোষ এই যে সহজেই 
উহা স্তায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া উঠে, ও মূল উদ্দেস্তা সাধু 

হইলেও শেষে আমাদিগকে অসংপথে লইয়া যায়। কর্মের স্থান 

কম্ম্ীর সন্ুখে, কর্মের কাল বর্তমান। স্ৃতরাং কর্মবকুশলব্যক্তি- 
গণের পক্ষে অদুরদর্শিতা একপ্রকার অপরিহার্য ও কিয়ৎপরিমাণে 

মার্জনীয়। এইরূপ অদূরদর্শী কর্মনকুশল বাঞ্চির! প্রবৃতিমার্সের ' 
পক্ষপাতী, এবং তাহার! প্রবৃতিমার্থানুদারিতা একপ্রকার কর্তব্য- 

১ ৮1607 [708০5 [65 7115615165 উপস্তাসের যে অংশে নায়ক 

1557) ৮9115975 নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিষেন কি না মনে মনে রে 

তর্কাধিতর্ক করিতেছেন সেই অংশ এ স্থলে ব্রষ্টব্য। 

২৫৯ 

হিতকারিত। 
অপেক্ষাকৃত 
নির্ভর যোগ্য। 

নিষৃত্তিমার্গা- 
নুসারিতা৷ 
অধিকতর 

নির্ভর যোগ্য ॥ 



২৬ 

স্বার্থ পরার্থের 

কারিতা আরও 

নির্ভর যোগ্য। 

জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ২য় ভাগ 

তার লক্ষণ বলিয়া! মনে করেন। কিন্তু সুদুরদর্শা মনীষী নীতি- 
শিক্ষকের! প্রবৃত্তিমুখ অপেক্ষা নিবৃত্িম্খ কর্মেরই অধিক 

প্রশংসা করিয়াছেন, ও নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনের নিমিত্তই উপদেশ 

দিয়াছেন। তাহাদের মতে নিবৃত্তিমার্গান্ূসারিতাই কর্তব্তার 

অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য লক্ষণ। এ মতের অন্থকূলে সামান্ 

জ্ঞানে এই কথা বল! যাইতে পারে, প্রবৃত্তি সহজেই এত প্রবল যে 

প্রবৃত্তি অনুসারে কর্্ম করিতে কাহাকেও বলিয়৷ দিতে হয় না। 

প্রবৃত্তিকে সংঘত করিবার ও নিবৃত্তির পথে যাইবার নিমিত্তই 
শিক্ষা ও উপদেশ আবশ্তক | তবে ইহাতে বাধ! আছে। কর্ম 

স্থল কঠিন হুইলে নিবৃত্িমার্গগামী কথনই অকর্্ম করিবে না 

একথা সত্য, কিন্তু অনেক সময় সংকর্ম্মে বিরত থাকিতে পারে 

এ আশঙ্কা সঙগত। 
উপরে বল! হইয়াছে, বুদ্ধিই প্রবৃত্তির একমাত্র নিয়স্তা এবং 

জ্ঞানই বুদ্ধির একমাত্র সহায়। আরও বল! যাইতে পারে বুদ্ধি 

প্রবৃত্তি নিবৃত্তির, স্বার্থ পরার্থের, একমাত্র সামগ্রম্তকারক, এবং 

এ কাধ্যেও জ্ঞানই বুদ্ধির একমাত্র সহায়। প্রবৃত্তির যে কেবল 
দোষ ভিন্ন গুণ নাই এবং নিবৃত্তি ষে একেবারে দোষশৃন্ত একথ। 

ঠিক নহে, তাহার আভাস উপরেই দেওয়া হইয়াছে। প্রবৃত্তি ও 

নিবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে স্বার্থ ও পরার্থ সম্বন্ধে ঠিক সেই 

রূপ কথ! খাটে। আমাদের প্ররুত স্বার্থ যাহাতে আমাদের 

মঙ্গল হয় তাহার অন্বেষণ দোষের নহে। কিন্তু আমাদের অপুর্ণতা- 

প্রযুক্ত তাহ! বুঝিতে ন! পারিয়া কল্লিত স্বার্থের নিমিত্ত আমর! 

ব্ন্ত হই, এবং অন্তের হিতাহিতের দিকে একেবারে অন্ধ হুই। 
এই জন্য স্বার্থপরতা এত অনিষ্টেরমূল এবং এত নিন্দনীয় । 

স্বার্থের দিকে কিঞ্ত দৃষ্টি রাখা আত্মরক্ষার্থ আবশ্তক। এবং. 
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কেবল তাহা নহে, স্বার্থের দিকে তৃষ্টি রাখিতে গেলে পরার্থ অর্থাৎ 
জনসাধারণের হিতও অবশ্তই সাধিত হুইবে। কারণ আমাদের 

প্রকৃত স্বার্থ পরার্থের বিরোধী নহে, বরং পরার্থের সহিত সম্পূর্ণ 

মিলিত। এবং স্বার্থ কিঞিং সাধিত না হইলে আমরা পরার্থ- 

সাধনে সমর্থ হইতে পারি না। আমি স্বপং অসুখী ও অসমত 

থাকিলে আমার দ্বারা অপরে মুখী ও সন্ত হওয়া সম্ভবপর 

নহে।* তবে একবার স্বার্থের দ্বিকে দেখিতে আরম্ভ করিলে 

স্বার্থপরত! এত বাড়িয়া উঠে, ষে আর তাহাকে সহজে শাসন কর! 

যাপন না। এই জন্তই নীতিশিক্ষকেরা স্বার্থপরত৷ দমন করিতে 

এত উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে 

স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রবৃত্তি 'ও নিবৃত্তি, স্বার্থ ও পরার্থের সামগ্রস্ত করিয়া 

চল! অত্যাবন্থক, এবং যে সকল কর্মে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির, স্বার্থ ও 

পরার্থের সামঞ্জম্ত আছে তাহ ন্যায়সঙ্গত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভাব্য । 

কিন্তু গ্রবৃত্তি ও স্বার্পরত। সর্বদ! এত প্রবল, এবং সেই সামঞ্জন্ 

কর! অনেক সময়ে এত কঠিন যে, কর্তব্যতা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত 

কেবল তাহারই উপরে নির্ভর কর] চলে না। 

এই সমস্ত ভাবিয়া দেখিলে জান! যায় যে যদ্দিও স্থুখকারিতা 

হিতকারিতা আদি কর্মের অন্তান্ত সদ্গুণ কর্তব্যতার পরিচায়ক, 

এবং কোন বিশেষ কর্মের কর্তব্যতা পরীক্ষার্থে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি 
রাঁখিলে সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সে সকল গুণ কর্তব্যতার 

লক্ষণ নহে, এবং ফলাফল চিন্তা না করিয়া! সর্বাগ্রেই কন্ষের 
তায়ানুসারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখ! আবশ্তক | ন্তায়ান্ুসারিতাই 

কর্তব্যতার নিত্য ও নিশ্চিত লক্ষণ। এবং বুদ্ধি বা বিবেক 
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প্রায়ই স্জে বলিয়া দিতে পারে কোন কর্ম স্তায়ান্ুগত বটে, 

কিনা । কেবল সংশয়স্থলে উপস্থিতকর্ম্নে উপরিউক্ত অন্ত কোন 

সদ্্গুণ আছে কি ন! তাহা বিবেচ্য । 

যদি আমরা দেহাবচ্ছিন্নতা প্রযুক্ত অবশ্তপুরণীয় কতকগুলি 

অভাব পূরণের বাধ্য না হইতাম, এবং যদি আমাদের পূর্ণজ্ঞান 

থাকিত, তাহ! হইলে আমাদের প্রকৃত স্থখ প্রকৃত হিত ও প্রকৃত 

স্বার্থ জানিতে ও তাহার অনুনরণ করিতে পারিতাম। তখন 

স্বার্থ ও পরার্থের, প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির কোন বিরোধ থাকিত না। 

এবং সে অবস্থায় যাহ! নিজম্থখকর তাহাই পরের হিতকর, যাহা 

স্বার্থপর তাহাই পরাথপর, যাহ প্রবৃত্তি প্রণোদিত তাহাই নিবৃত্তি 

অন্বমোদ্দিত হইত। কাহারও সহিত কাহারও সামগ্রস্ত করিবার 

প্রয়োজন থাকিত না। সকল কাধ্যই স্থায়ান্থগত হইত। এবং 

স্ুথধাদহিতবাদআদি প্রবৃত্তিবাদ ও নিবৃতিবাদ ও সামঞ্জস্তবাদ 

্তাক্সবাদের সঠিত একত্র মিলিত হইত। ন্থদুরে আমাদের পূর্ণা- 
বস্থায় এই বাদচতুষ্টয়ের এইরূপ মিলনের সম্ভাবনী আছে বলিয়াই, 

এই অপুর্ণাবস্থায় আমরা সেই মিলনের অস্ফুট আভাস পাইয়া 
কখন একটিকে কখনও অপরটিকে প্রকৃত মত বলিয়া মানি। আবার 

সেই মিলন অতি দুরস্থিত বলিয়াই, প্রথমোক্ত বাদত্রয়ের উপর 

নির্ভর করিতে মনে মনে শঙ্কিত হই। পক্ষান্তরে কর্তব্যত৷ অর্থাৎ 

্টায়ান্ুসারিতা কর্মের মৌলিক লক্ষণ ও তাহা বিবেকছারা 

নিরূপণীয় হইলেও, আমর1 এই অপূর্ণাবস্থায় স্বার্থ ও প্রবৃততিদ্বারা 

এত বিমোহিত হই যে, বিবেক সেই মৌলিক নিত্যগুণ অনেক 

স্থলে দেখিতে পায় না, এবং স্থথখকারিতা হিতকারিতা আদি 

অনিত্যগুণের দ্বার কর্মের কর্তব্যতা স্থির করিতে বাধা হয়। - 

এইস্থানে একটি কথা বল! আব্শ্ঠক। যদিও ন্তায়বাদই কর্তব্যতা-. 
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নির্ণয় সম্বন্ধে প্রশস্ত মত, ও তদন্ুসারে চলাই শ্রেয়, তথাপি 

আমাদের অপূর্ণ অবস্থার অনেকেই সে মত অন্থসরণে 

অনধিকারী । ধাহার! বৈষয়িক বাসনায় নিরম্তর ব্যাকুল, এবং 

বহিজ্জগতের স্থূল পদার্থের আলোচনাই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ কার্য ও জ্ঞানের 

শেষ সীমা মনে করেন, তাহাদের বাসনাবিবঙ্গিত আধ্যাত্মিক 

চিন্তায় মগ্ন হইতে, ও অন্তর্জগতের সুস্সতত্বের অর্থাৎ ফলাফলদংআ্রব- 

রহিত নীরস কর্তব্যতার অন্ুণীলনে ব্যাপৃত হইতে, প্রবৃত্তি হয় না, 

এবং প্রবৃত্তি হইলেও পূর্বঅভ্যাস ও পূর্ববশিক্ষা! বশতঃ সে চিন্তার 

ও সে তত্বান্থশীলনের ক্ষমতা হয় না। অতএব যেমন স্থুলদর্শী 

লোকের পক্ষে নিরাকার ব্রন্দোপাসন৷ অপেক্ষা সাকার দেবতার 

উপাসন! বিধেয়, তেমনই তীহাদের পক্ষে স্তায়বাদ অপেক্ষা ক্রমশঃ 

ন্থুথবাদ, হিতবাদ, ও সামঞ্জস্তবাদ, অবলম্বনীয় । 

উপরে যাহ বল! হইল তাহা সাধারণ স্থলে কর্তব্যতানির্ণর- 

বিষয়ক । এখন সঙ্কট স্থলে কর্তব্যতানির্ণয় সম্বন্ধে কএকটি কথার 
উল্লেখ করা যাইবে । কর্মক্ষেত্র অতি বিশাল ও সঙ্কটাকীর্ণ, এবং 

তাহার সঙ্কটস্থলগুলিও অতি ছর্গম। সকল সঙ্কটস্থলের আলোচনা, 

বা কোন সঙ্কটস্থল হইতে নির্বিঘ্ে উত্তীর্ণ হইবার উপায়উদ্ভাবন 

করিবার আশ। রাখি ন!। কেবল নিম্নের লিখিত নিরস্তর উদ্খিত 

প্রশ্ন চতুষ্টয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! যাইবে। প্রশ্নচারিটি এই-_ 
১। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদুর স্তায়ান্থগত ? 

২। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদুর স্ঠায়ানুগণত ? 
৩। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি ' অসত্যাচরণ কতদূর 

ভ্যায়ুগত ? 

৪। পরিহিতার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদুর 

হায়ামুগত ? 

৮১১১০ 

নির্শর। 
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১। আত্মরক্ষার্থ 
অনিষ্টকারীর 
অনিউকরণ। 
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১। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদূর স্তায়ানুগত ? 

এই প্রশ্নের উত্তর সকলে ঠিক এক ভাবে দিবে না। অসভ্য 

অশিক্ষিত জাতির নিকট এই উত্তর পা€য়া যাইবে যতদূর সাধা 

অনিষ্টকারীধ অনিষ্ট করা উচিত। কিন্তু সভ্য শিক্ষিত মনুষ্য 
এরূপ রুথা» বলিবে না। 

- “ম্ববানত্যত্িল জাহখলালিছ্য' ব্ক্তলানান। 

ভ্ক্মলম্যাবানভ্ডাআা লীঘভত্বহন ভুল: ॥৮ 

(অরিও আসিলে গৃহে তুষিবে আদরে । 

ছেত্তাকেও তরু ছায়া বঞ্চিত না করে |) 

মহাভরতের , এই বাক্য, এবং 'অনিষ্টের প্রতিরোধ করিও 

নাঃ ৎ শৈলশিখর হইতে থৃষ্টের এই উপদেশ এ স্থলে শ্মরণীয়। 

বধ করিতে উদ্ভত আততায়ীকে আত্মরক্ষার্থে বধ করা 

প্রায় সকল দেশের সর্ধকালের দণ্ডবিধির অন্ুমোদিত। মনু 

কহিয়াছেন__ 

“লাননাঘিহী হীনী স্ন্তুলনলি কত্তন ।” ও 
€(আততায়িবধে হস্ত দোষী কু নহে 1) 

ভারতের বর্তমান দণ্ডবিধিও এ কথ! বলে। তবে মনে 

রাখিতে হুইবে দণ্ডবিধির মূল উদ্দেশ্ত সমাজ রক্ষা করা, নীতিশিক্ষা 
দেওয়া নহে, স্থতরাং দণ্ডবিধির কথা সর্বত্র স্ুনীতিঅন্ুমোর্দিত 

না হইতেও পারে । 

প্রাণনাশ বা তত্তল্য গুরুতর অপূরণীয় ক্ষতির আসর আশঙ্কা- 

১ মহাভারত, শাস্তি পর্ব, ৫৫২৮। 
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জরষ্টব্য। 
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হয় অঃ ] কর্তব্যতার লক্ষণ । 

» স্থলে অনিষ্টকারীর যে পরিমাণ অনিষ্ট কর! সেই ক্ষতিনিবারণের 
নিমিত্ত আবশ্তক তাহা বোধ হয় স্তায়ামুগত বলিতে হুইবে। 

যেখানে ক্ষতিনিবারণের উপায়াস্তর আছে সে. স্থলে, এবং অল্প 

ক্ষত্তির আশঙ্কাস্থলে, অনিষ্টকারীর অনিষ্ট না করিয্কা উপায়াস্তর 

অবলম্বনই স্ঠায়সঙ্গত। যদ্দি পলায়নদ্বারা অনিষ্টনিবারণ .হয়, " 

ভীরুতাপবাদভয়ে সে উপায়াবলম্বনে বিরত শুইয়ী অনিষ্টকারীফে 

আঘাত করা স্থুনীতিসিদ্ধ নহে। অঙ্সেকে বলেন অনিষ্ট বা | 

অবমাননাকারীর স্বহস্তে শাসন না করিতে পারিলে তাহার সমুচিত 

প্রতিশোধ এবং মনুষ্যোচিতকাধ্য হয় না, এবং যিনি তাহা না 

পারেন তিনি ভীরু ও আত্মগৌরববোধশূন্ত । যদ্দি কেহ নিজের 
অনিষ্টের ভয়ে অনিষ্টকারীর শাসনে বিরত হয় তাহার প্রতি একথা! 

কতকটা খাটে । কিন্তু তথাপি একথা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নহে । 

নিজের অনিষ্টনিবাবণ কর্তৃবা, কিস্তু উপরিউক্ত সঙ্কটন্থল ভিন্ন অন্ত 

কোন স্থলে পরের অনিষ্টকরণ সুনীতি সঙ্গত নহে। অনিষ্ট বা 

অবমাননাকারীর উপর ক্রোধ হওয়৷ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এবং সেই 

ক্রোধভরে অনিষ্টকারীকে আক্রমণ, শারীরিক বলের পরিচয় দিতে 

পারে, কিন্ত মানসিক বলের বিশেষ পরিচয় দেয় না। বরং সেই 

ক্রোধ সম্বরণ করাই বিশেষ মানসিকবলের পরিচায়ক । যে ব্যক্তি 

অন্তাঁয়রূপে অন্তের অনিষ্ট বা অবমাননা করে, সে মানবনামধারী 

হইলেও পাশবপ্রক্কৃতি, এবং ব্যাপ্রভল্লংক বা পাগলশৃগাল কুকুরকে 

লোকে যেমন পরিত্যাগ করে, সেও সেইরূপ পরিহর্তব্য, স্থৃতরাধ 
তাহাকে শাস্তি ন! দিয়! যদ্দি কেহ চলিয়! যায় তাহাতে তাহার 

গৌরবের বা স্পর্ধার কথা নাই। তবে তন্দার তাহাকে কিঞ্চিৎ 

প্রশ্রয় দেওয়! হয় একথা স্বীকার করিতে হর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 

ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে জনপাধারণের বিবেচনার ক্রুটিই 

৬৫ 



৬ 

ক্ষমাশীলতা। 
ভীরুতা নহে। 

জ্ঞান ও কম্ম । [ ২য় ভাগ 

সেই প্রশ্রয়ের কারণ। বলের ও সাহসের কাধ্যে স্বার্থত্যাগের। 
কিঞ্চিৎ সংশ্বব থাকে, ও তন্বারা অনেক সমগ্জে লোকের হিতসাধন 

হয়, এই জন্য এরূপ কার্য কাব্যে ও সাধারণের নিকটে 

বীরোচিত বলিয়৷ ব্যাখ্যাত ও আদ্ৃত, এবং যে প্ররূপ কার্যে 
বিরত সে নিন্দিত ও অনাদূত হয়। সুতরাং কেহ ক্ষমা করিয়া 

অপকারকের শান্তিবিধান না করিলে, তিনি ছুই চারি জনের 

নিকট প্রশংসাভাজন হইতে পারেন, অধিকাংশ লোকের 

নিকট অনাদবত হয়েন, এবং তাহার সেই অনাদর অপকারকের 
প্রশ্রয়ের কারণ হয়। 

যতদিন সাধারণের সেই সংস্কার পরিবর্তিত না হয়, ততদ্দিন 

ক্ষমাশীলের এই দশা ঘটিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অপকারকের মমার্জজ- 

নীয় অত্যাচার ক্ষমা করিতে সমর্থ, তিনি সাধারণের মার্জনীয় 

অনাদর অনায়াসেই সহা করিতে পারেন। যদ কেহ বলেন 

তাহার এ ক্ষম! অন্তার, এবং অপকারকের শাস্তিবিধানই কর্তব্য, 

তাহার অখগুনীয় উত্তর আছে। অপকারকের শাস্তিবিধান 

আশু প্রতিকারের উপায়মাত্র, এবং তাহা অপক্কৃত ব্যক্তির প্ররেয়। 

তন্বারা অপকারক ও অপচিকীর্যাপরতন্ত্র বাক্তিরা ভীত হইতে 

পারে, ও কিছুকাল অপকর্মে ক্ষান্ত থাকিতে পারে । কিন্তু তন্বারা 

তাহাদের সংশোধন ও কুপ্রবৃত্তিদমন হইয়া তাহাদের কর্তৃক 

অনিষ্টসম্ভাবনার মুলচ্ছেদন হয় না, এবং তাহাদের শান্তিতে 

অপকৃত ব্যক্তির ও জনসাধারণের প্রতিহিংসাদি কুপ্রবৃত্তি প্রশ্রর 

পায় । পক্ষান্তরে ক্ষমাথলের কার্য তাহার পক্ষেত নিশ্চিত হিতকর, 

পরস্ত সাধারণের পক্ষে এবং অপকারকে্র পক্ষেও তাহার হিত- 

কারিত৷ অন্ন নহে। ক্ষমশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই কাব্যের 
অন্তায় প্রশংসাবাদ, সাধারণের কুসংস্কার, এবং অপকারকের কঠিন 



২য় অঃ] কর্তবাতার লক্ষণ। 

হৃদয়, পরিবর্তিত করিবার একমাত্র নিশ্চিত উপায়। সে পরি- 

বর্তনের গতি ধীর কিন্তু ফ্ুব। আর উপরে যে কাবোর উক্তি 

ও সাধারণের সংস্কারের কথা বল! হইয়াছে তাহ! মানবজাতির 

একপ্রকার বাল্যের প্রথম সছৃগ্ধমের ব্যাপার, তাহা মানবের 

চিরস্তন ধর্ম নহে। এক সময় সাহিত্যের ও সাধারণের উদ্ভি, 

এই ছিল যে অপমানকারীর রক্তে ভিন্ন অপমানের কলঙ্ক আর 

কিছুতেই ধৌত হইতে পারে না। কিন্তু এখন আর একথা কেহ 

বলিবে না । বরং ক্রষে লোকে ইহাই বলিবে যে এ কথার এত 

গৌরব মানবজাতির একপ্রকার কলঙ্ক। 

উপরে যাহ! বলা হুইল তাহা কেবল নিরীহ নিরুৎসাহ ছূর্বল 

বাঙ্গালির কথা নহে রাজশাসনে দ্ডিতেরও দণ্ড যে তাহাকে 

শান্তি দিবার নিমিত্ত উচিৎ নহে, তাহার সংশোধনোপযোগী হওয়া 

উচিত, একথা উগ্ভমশীল বলবিক্রমশালী পাশ্চাতা প্রদেশে ও প্রচ- 

লিত হইয়া আসিতেছে । এবং ক্ষমাশীলতার ফলে যে মহাপাপা- 

চাষীরও সংশোধন হইতে পারে তাহারও অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত জনৈক 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কল্পনাপ্রহ্ুত। সুবিখ্যাত ভিক্টর হিউগো- 

রচিত প্লে মিজ্ঞারেব্রদ” নামক প্রসিদ্ধ উপন্তাসের নায়ক 

জি ভাল্ জিন্স সেই দৃষ্টান্ত । 
অতএব অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কেবল উপরি উক্ত সম্কট- 

স্থলে, যেখানে অতি গুরুতর অপুরণীয় ক্ষতিনিবারণের উপায়াস্তর।- 

ভাব সেইখানে, স্তায়ান্ুগত বল! যাইতে পারে। . 
২। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদুর স্তায়ান্থরগত, 

এ প্রশ্নের উত্তর প্রথম প্রশ্নের আলোচনার পর অপেক্ষাকৃত সহজ 
বলিয়া বোধ হুইবে। 

অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ আত্মরক্ষার্থ যতদূর স্তায়সঙ্গত পর- 

২। পরিহিতার্থ 
অনিউটকারীর 
অনিষ্টকরণ। 



২৬৮ জগ্কান ও কর্ম্ম। [ ২য় ভাগ 

হিতার্থ অন্ততঃ ততদুূর অবশুই স্তারসঙ্গত হইবে। এবং তাহা 
কতদুর সে কথ! উপরে বল! হইয়াছে। বাকি থাকিতেছে এই 
কথা, আত্মরক্ষার্থে ষতদুর যাওয়৷ যায় পরহিতার্থে তদপেক্ষ। 

কিঞ্চিৎ অধিক দূর যাওয়া যায কি না। এবং এই কথার সম্বন্ধে 

বলা যাইতে পারে, অন্তের ক্ষতির আশঙ্কাস্থলে আমার 

নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত হইবে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, 

শঙ্কিত ক্ষতি বদি অপূরণীয় হয় ও তাহা নিবারণের উপায়াস্তর না 

থাকে, তবে তাহ! নিবারণ নিমিত্ত আত্মরক্ষার্থে যেরূপ পরহিতার্থে 

সেইরূপ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ ন্তায়ানুগত । কিন্তু তাহা 

নিবারণের উপায়াস্তর থাকিলে সেই উপায়াস্তর অবলম্বনীয়। এবং 

তাহা পুরণীয় হইলে রাজপ্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে তাহার পুরণ 
প্রার্থনীয়। রাজ্যের অর্থাৎ প্রজাসমষ্টির বা প্রজাবিশেষের হিতার্থে 

রাজা বা রাজপুরুষ কর্তৃক অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদূরন্তাক়- 

সঙ্গত, এই প্রশ্নও এখানে উঠে। ইহা ব্লাজনীতির আলোচ্য 

বিষয়। এখানে এ সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হুইবে যে, 

অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণের স্তাধ্য অধিকার প্রজা! অপেক্ষ। রাজার 

অধিক পরিমাণে থাক] অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ 

রাজার সেই অধিকার আছে বলিয়া! প্রজা অনেক স্থলে অনিষ্ট- 

কারীর অনিষ্টকরণে বিরত থাকে, ও অনিষ্টের প্রতিশোধ 

বা ক্ষতি পুরণ পাইবার আশায় তাহার নিকট বা তাহার প্রতিষ্ঠিত 
বিচারালয়ে আবেদন করে। কিন্তু রাজার সেই অধিকারেরও 

সীমা আছে। অতীত অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ ও ভাবি অনিষ্টের 
নিবারণ নিমিত্ত অনিষ্টকারীর বতটুকু অনিষ্ঠ করা আবম্তক 
তদতিরিক্ত অনিষ্টকরণে রাজার ন্াষ্য অধিকার নাই। এবং 

দণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ড তাহার যথাসম্ভব সংশোধনোপষোগী 
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॥ হওয়া উচিত, তাহার কেবল নিগ্রহের নিমিত্ত হওয়৷ উচিত 

নহে। 

৩। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদূর ৩। আত্মরক্ার্থ 
্ায়ানুরগত ?-_ইহ। কঠিন প্রশ্ন। একটি দৃষ্টাস্তঘারা৷ তাহ! স্পষ্ট- ৯ 
রূপে দেখা যাইবে । ষদি কোন ব্যক্তি দ্থযাহন্তে পতিত হইয়া, চরণ। 

প্রাণরক্ষার্থে তাহাকে অর্থ দিয়া অথব| অর্থ দিবার অঙ্গীকারে, 

এবং তাহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা 

করিয়া, নিষ্কৃতি পান, তাহা হইলে সেই অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞ 

কতদূর পালনীয় ? যদি দশকে প্রদত্ত অর্থ পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত 

অথবা অঙ্গীক্কৃত অর্থদিবার দায় এড়াইবার নিমিত্ত সেই ব্যক্তি 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে চাহেন, তাহ! হইলে সে কার্ধ্য স্তায়ান্ুমোদিত 

বল! যান না। কোন কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রবেত্তার 

মতে এরূপ স্থলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে দোষ নাই, কারণ সত্য বল! ও 

প্রতিজ্ঞাপালন করা কর্তব্য হইলেও, যখন এ কর্তব্যতার মুল 
এই যে আমাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া অপরে কার্য করে 

এবং তাহা নির্ভরধোগা না হইলে সমাজ চলে না, তখন যে ব্যক্তি 

সমাজের শাস্তির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে এবং সমাজ যাহাকে 

শত্রু বলিয়া বর্জন করে, সেব্যক্তি সেই কর্তব্যতার ফলভোগী 

হইতে পারে না, বরং তাহাঁকে সে ফল হইতে বঞ্চিত করাই 
উচিত। এ মতের প্রতি অশ্রদ্ধাগ্রদর্শন না করিয়াও ইহ! 

সমীচীন বলিয়া শ্বীকার করা যায় না। সত্য বল! আত্মাকে. 

সুব্যস্ত করা। অপূর্ণত! প্রযুক্ত যদিও তাহ! সর্বদা করিতে 
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আমরা অক্ষম, সেই অক্ষমতা অন্ততঃ স্বীকার করা উচিত, তাহা 

ঢাকিবার চেষ্টা কর! অবিধি। আর ক্র্যযরশ্মি যেমন কে পবিত্র 

কে অপবিত্র বিচার না করিয়া সকলকেই আলোকিত এবং 

অপবিত্রকে পুত করে, সত্যের জ্যোতিও তেমনই কি সমাজান্তর্ীত 

কি সমাজবহিষ্কত, কি সদাচারী কি দুরাচারী, সকলেরই সেব্য, 

এবং ছুরাঁচারী ও তমসাচ্ছন্নমতি সেই বিমল জোতিতে কখন 

কথন আলোকিত হইতে পারে। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার' 

করিতে হইবে যে, এমন অনেক স্থল ঘটিতে পারে যেখানে উক্তরূপ 

প্রতিজ্ঞাপালন গহিত হুইয়া' পড়ে, যথা__তদ্দবার! যদ্দি প্রতিজ্ঞা- 

কারীকে সর্বস্বান্ত হইতে হয় এবং তাহার আশ্রিতগণের ভরণ- 

পোষণ অচল হয়। সেরূপ স্থলে দুর্বল মানবকে বোধ হয় 

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে হইবে । কিন্তু তাহ! ভাল কার্ধ্য হইল মনে 
না করিয়। কাতরভাবে সন্তপ্তচিত্তে নিজের অপুর্ণতার ফলভোগ 

হইতেছে বলিয়া বোধ কর! উচিত। যদি আমাদের পূর্ণতা 

থাকিত, তাহা হইলে অসাবধানতায্র যে বিপদে পড়িয়! প্রতিজ্ঞা 

করিয়াছিলাম সাবধানে চলিয়! সে বিপদ এড়াইতে, অথবা বিপদে 

পড়িয়াও শক্রকে অনিষ্টকরণে অসমর্থ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ 

করিতে পারিতাম । 

এ সম্বন্ধে আর একটী কথ! আছে। দন্্যকে ধরাইয়া দিব না, 

এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাতে সমাজের প্রতি কর্তব্যত। লঙ্ঘন করা 

হয়কি না। এ একটি কর্তব্তার বিরোধ স্থল, এবং এরূপ 

স্কুলে বোধ হয় সমাজের প্রতি কর্তব্যতাই প্রবল বলিয়! গণনীয় । 

তবে এ স্থলে দন্থ্যর প্রতি অসত্যাচরণ পরহিতার্থে, এবং এ প্রশ্ন 

উপরে উল্লিখিত ৪র্থ প্রশ্নের অন্তর্গত ঠিক একথ! বল! যায় না। 

প্রতিজ্ঞ করিবার সময় বদি না ভাবিয়া এবং তাহা রক্ষা করিব - 



২য় অঃ ] কর্তব্যতার লক্ষণ। ২৭১ 

এমনে করিয়৷ কার্য কর! হুইয়! থাকে, এবং পরে বুঝিয়৷ সমাজের 

হিতার্থে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ কর! হয়, তাহা! হইলে অবশ্তই বিবেচ্য 

বিষয় ৪র্থ প্রশ্নের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিবার সময় 

যদ্দি তাহা! রক্ষা করিব না স্থির করিয়া কার্য করা হয় তাহ! হইলে 

সে কার্য আত্মরক্ষার্থ দন্্যুর প্রতি অসত্যাচরণ, ও ৩য় প্রশ্নের 

অন্তর্গত বলিতে হইবে । এবং তজ্জন্ঠ 'প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে নিজ 

অপূর্ণতানিবন্ধন অবশ্ঠই সন্তপ্ত চিত্তে থাকিতে হইবে । 

পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদূর স্তায়ান্ুগত? ৪। পরহিতার্থ 

__-এ প্রশ্নও নিতান্ত সহজ নহে। একটি দৃষ্টান্ত লইলে তাহা টা 

বুঝা যাইবে । কোন পলায়িত ব্যক্তির পশ্চাৎ ধাবমান একজন চরণ। 

। সশস্ত্র বধোছত আক্রমণকারী নিভৃত স্থানে যদি কোন লোককে 

“জিজ্ঞাসা করে, সে ব্যক্তি কোন্দিকে পলাইয়াছে, এবং না বলিলে 

জিজ্ঞাসিতের প্রাণ সংহার করিতে চাহে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত 
ব্যক্তির পক্ষে তাহাকে মিথ্যা কথ! বলিয়া নিজের ও আক্রান্ত 

ব্যক্তির প্রাণরক্ষা৷ করা! উচিত কি না? এই প্রশ্নের “হা উচিত” 

এই উত্তর দিতে বোধ হয় কেহই সন্থুচিত বোধ করিবেন না। 

কর্মক্ষেত্রে যদিও এই উত্তর বোধ হয় সকলেই দিবেন ও তদনু- 

সারে কার্য্যও করিবেন, তথাপি চিস্তাক্ষেত্রে কথাটা! একবার 

ভাঁবিয়! দেখা যাউক। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য জিজ্ঞাসককে 

হত বা আহত ন! করিয়া নিরস্ত্র ও পাপকার্ধা হইতে নিরস্ত করা । 

এ বিষয়ে কোন মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু এ কাধ্যকরণে .. 

বিশেষ বল ও কৌশল আবশ্তক, এবং অনেকেরই তাহা 

নাই। আক্রমণকারীফে হত বা আহত করিয়া নিরম্ত করা 
অপেক্ষারুত সহজ, কিন্তু তাহাতে কর্তব্তার বিরোধ আইসে-_ 

একদিকে পলায়িতের প্রাণরক্ষা কর্তব্য অপর দিকে যথাসাধ্য 
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আক্রমণকারীর প্রাণ নষ্ট ও দেহ আহত ন1 করাও কর্তব্য) 

আর সে যাহ! হউক, আক্রমণকারীকে এ প্রকারে নিরস্ত করাও 

সকলের সাধ্য নহে। তাহা না পারিলে উত্তর দ্বিব না বলাই 

জিজ্ঞাসিতের কর্তব্য । কিন্তু তাহাতেও বিপদ, কারণ তাহাতে 

নিজের প্রাণ যায়, এবং নিজের প্রাণরক্ষা করাও কর্তব্য । 

সত্য উত্তর দিলে নিজের প্রাণ বাচে কিন্তু অন্তের প্রাণ যায়, 

তাহাও ঘোরতর কর্তব্যতাবিবোধের স্থল। মিথ্যা উত্তর দিলে 

উভয়ের প্রাণরক্ষ। হইতে পারে, কিন্তু সত্যরক্ষা হয় না। নুতরাং 

একদিকে বা অপর দ্িকে কর্তব্যতাভঙ্গ হর। অতএব এক 

কর্তব্যের অনুরোধে আর এক কর্তব্য অবশ্তই পরিত্যাগ 

করিতে হইবে। এরূপ স্থলে কর্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য 

বিচার করিয়! যেটি গুরুতর কর্তব্য তৎপালনেই প্রবৃত্ত হওয়! 

উচিত। এবং এই বিবেচনায় উক্ত দৃষ্টান্তে মিথ্যা উত্তর দেওয়া 
স্তায়ান্নগত বলিঙ্প। স্থির হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখ! আবশ্তক 

যে তাহা অগতির গতি। আমাদের পুর্ণবল থাকিলে তাহ! 

করিতে হইত না, আমরা আক্রমণকারীকে নিরন্ত্র ও নিরস্ত 

করিতে পারিতাম। অথবা আমাদের পুর্ণভ্তান থাকিলে এরূপ 

সঙ্কটাপন্ন স্থানে যাইতাম না। আমাদের অপূর্ণতাপ্রযুক্ত এরূপ 
কর্তব্তাবিরোধে পতিত হইতে হয়, এবং উভয় কর্তব্য 

পালন করিতে পারিলাম না, একটির উপেক্ষ৷ করিতে হুইল, এই 

অন্ত সন্তগুচিত্তে থাকিতে হয়। 

উপরের প্রশ্নচতুষ্টয়ের আলোচনার দেখা গেল কর্তব্যতার 
বিরোধস্কলে গুরুতর কর্তব্যান্থরোধে অপেক্ষাকৃত লঘুতর কর্তব্য 

উপেক্ষা! কর! ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। তাহাতে জিল্ঞান্ত হইতে 

পারে-_কর্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য নিরূপণ কিরূপে হইবে। 
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কেহ কেহ বলিতে পারেন, যেমন আয্পতনার্দি মৌলিকগুণ 
প্রত্যক্ষদ্বারা জ্ঞেয়। এবং তাহাদের তারতম্যও প্রত্যক্ষদ্বারা 

নিরূপণীয়, তেমনই কর্তব্যতা কন্মের মৌলিক গুণ বিবেকঘ্বার! 
জ্ঞেয্, প্রবং দুই পরস্পর বিরুদ্ধ কর্তব্যতার তারতমাও বিবেকদ্বার! 

নির্ণের। একথা সত্য, কিন্তু আয়তনের তারতম্য নিরূপণার্থে প্রত্যক্ষ 

যেমন পরিমাণের সাহাষ্য লয়, কর্তব্যতার তারতম্য নিণয়ার্থে 

বিবেক সেইরূপ কি লক্ষণের সাহাষ্য লইবে? 

একথার সঙ্ঞিপ্ত উত্তর এই, ছুইটি বিরুদ্ধ কর্তব্যের 

মধো যেটি প্রবৃত্ভিমার্গমুখ বা স্বার্থ প্রণোদিত তদপেক্ষা যেটা 

নিবৃত্তিমার্গমুখ ব! পরার্থপ্রণোদদিত তাহাই অধিকতর প্রবল গণ্য 

করিতে হইবে । এবং ছুইটিই যদ্দি এক শ্রেণির অর্থাৎ উভয়েই 
নিবৃত্তিমার্গমুখ ও পরার্থপ্রণোদিত অথবা উভয়েই প্রবৃত্তিমার্গ- 

মুখ ও স্বার্থ প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে যেটি অধিকতর হিতকর 

সেইটিই পালনীয় । 

৯৮ 

২৭৩ 

নিবৃত্তিমার্গ- 
মুখ বা পরার্থ- 
সেবি কর্ববা 

প্বৃততিমার্গমুখ 
বা স্বার্থসেবি 
কর্তব্যাপেক্ষা 

প্রবল-_তুল্য 
শ্রেণির কর্তব্য 
মধ্যেঅধিকতর 
হিতকর কর্তব্য 
পালনীয়। 



সানুষের পয়প্পর 
সম্বন্ধ নানাবিধ। 

পারিবারিক 
সম্বন্ধ সকল 

সন্বত্তের মূল । 

₹ুত্ঞান্স অন্যান ॥ 

পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম । 

পৃথিবীতে যদ্দি একজন মাত্র মনুষ্য থাকিত, তাহা হইলে 

তাহার ন্যাধ্য অন্তাষ্য কর্ম কেবল নিজের সধ্বন্ধে ও ঈশ্বরের 
সম্বন্ধে থাকিত, এবং নীতিশান্ত্ অতি সহজ হইত। অথবা 

মনুষু যদি সংখ্যায় একের অধিক হৃইয়াও সম্বন্ধে পরম্পর এক 

ভাবে আবদ্ধ থাকিত, তাহ! হইলেও তাহাদের পরম্পরের প্রতি 

কর্তব্যাকর্তব্য কর্ম একই প্রকারের হইত। কিন্কু প্রকৃত পক্ষে 

এই পৃথিবীতে মনুষ্য সংখ্যায় অনেক, প্রকারে নানাবিধ, এবং 

অবস্থাভেদে পরম্পর অতি ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ। প্রথমতঃ 

মনুষ্য স্ত্রী ও পুরুষ এই ছুই মুল শ্রেণিতে বিভক্ত । তাহার পর 

তাহার! নান! প্রক্কৃতির, নানা ভাতীয়, নানা দেশবাসী । এবং 

তাহার উপর আবার তাহার! ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ও শিক্ষিত 

অশিক্ষিত আদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন। এই সকল কারণে 

মনুষ্যদিগের পরষ্পরেব্র সত্বন্ধজাল অতি বিচিত্র ও জটাল হইয়া 

পড়িয়াছে, এবং তাহাদ্দের পরম্পরের কর্তব্যাকর্তব্য কর্ম নিয় 

করাও অতি ছুরহ হইয়! উঠিয়াছে। 
মানবগণ যে সকল ভিল্ন ভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তন্মধ্যে 

পারিবারিক মধবন্ধ সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ, এবং অপর সকল সম্বন্ধের ও 



৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। 

মানবজাতির স্থায়িত্বের মূল। মনুষ্য ক্রমোন্নতির প্রথম অবস্থায় 

ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে আবদ্ধ হয়, পরিবারসমষ্টি লইয়৷ সমাজ হয়, 

সমাজসমষ্টিতে জাতি গঠিত হয়, এবং কতকগুলি জাতি লইয়! 

মাম্রাজ্যস্থাপন হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম । পারিবারিক সম্বন্ধ 

স্ত্রীপুরুষসন্থন্ধের উপর সংস্থাপিত, এবং বিবাহ বন্ধন এই শেষোক্ত 

সম্বন্ধের মূল গ্রন্থি। পারিবারিকনীতিসিদ্ধকর্ম্মের কিঞ্চিৎ আলো- 

চনা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্ত। সেই আলোচন! নিম্নলিখিত কয়েকটি 
ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে। 

১। বিবাহ-_বাল্যবিবাহ, বন্বিবাহ, বিধবাবিবাহ, বিবাহ 

সম্বন্ধে কর্তবাতা। 

২। পুত্রকন্তার সম্বন্ধে কর্তব্যতা । 

৩। পিতামাতার সম্বন্ধে কর্তব্যতা। 

৪। জ্ঞাতিবন্ধুমাদি অন্ঠান্ত স্বজনবর্গের সম্বন্ধে কর্তব্যতা । 

১। ন্বিল্াহ। বিবাহসংস্কারের হৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ 

কিরূপে হইয়াছে সেই প্রত্বতত্বের অনুসন্ধান এক্ষণকার উদ্দে 

নছে। বর্থমানকালে নান! দেশে নানা সমাজে বিবাহপ্রথ! 

কি ভাবে প্রচলিত আছে, এবং তাহা! কিরূপ হওয়া! উচিত ইহাই 
এস্কলে আলোচ্য । 

বিবাহসম্বদ্ধের প্রধান লক্ষণ স্ত্রীর উপর পুরুষের আধকার 
ও পুরুষের উপরও স্ত্রীর তত্ত ল্য না হউক কিঞ্চিং অধিকার । এ 

সন্বন্ধের স্থিতি কাল কোথাও উভয়ের আজীবন, কোথাও একের - 

আজীবন, কোথাও বা নির্ধারিত লময়ের নিমিত্ত । ইহার বন্ধন 

কোথাও ব| একেবারে অচ্ছেন্, কোথাও বা উভয় পক্ষের 

হ্বেচ্ছাচ্ছেন্ঃ কোথাও একপক্ষের (পুরুষের ) ম্বেচ্ছাচ্ছে্ অপর 

পক্ষের স্বেচ্ছাচ্ছেড নহে, কোথাও বিশেষ কারণ ( বথ! ব্যভিচার ) 

৭৫ 

এই অধ্যায়ের 
আলোচ্য 

বিষয়। 

১। বিবাহ ॥ 

বিষাহ 
ন।নারপ 



৭৬ 

তাহ কিরূপ 

হওয়1 

বিবাহসম্বন্ধ- 
উৎপত্তি 

পক্ষর্দগের 

ইচ্ছাধীন। 
তাহাদের অভি- 

ভাবকের ইচ্ছ।- 
ধান হুওয়। 

উচিত কি না? 

জ্ঞান ও কম্ম। [ ২য় ভাগ 

থাকিলে ছেস্ত। এক পুরুষের এক স্ত্রীই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু 
কোথাও এক পুরুষের বছ পত্বী থাকিতে পারে, এবং চিৎ এক 

পত্বীর বু পতিও থাকিতে পারে। 

বিবাহ সম্বন্ধজনিত অধিকার প্রায় সব্বত্রই পুরুষের অধিক, 

স্ত্রীর অপেক্ষাকৃত নৃন। ইহার একটি কারণ, পুরুষই প্রবল 
পক্ষ ও নিয়মকর্তী। কিন্তু বোধ হয় এই অধিকারবৈষম্যের 

মূলে আরও একটি নিগুঢ় কারণ আছে, এবং তাহা নিতান্ত 

অসঙ্গত কারণও নহে। সন্তানের মাতা কে, তদ্বিযয়ে কোন 

ংশয় থাকিতে পারে না, কিন্তু সন্তানের পিতা কে, তদ্ঘিবয়ে, স্ত্রী 

পুরুষের সংসগ আনয়মিত থাকিলে, সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। 

এই জন্যই বোধ হয় অন্তের সহিত সংসর্গ ও যথেচ্ছা বিচরণ বিষয়ে 

পুরুষ যতদুর স্বাধানতা লইয়া! থাকে, স্ত্রীকে লোকে ততদুর 

স্বাধীনত| দিতে ইচ্ছা করে না। এসকে একথা অপ্রাসঙ্গিক 

হইবে না, যেখানে এক স্ত্রীর বহু স্বামী থাক! প্রচলিত দে সকল 

স্থলে লোকের পরণ্পর সম্বন্ধ মাতৃমূলক পিতৃমূলক নহে। 

উপরে সংক্ষেপে বলা হইল ববাহসন্বন্ধ নানা দেশে নানা রূপ । 

তাহার বাহুল্যে বিবুতি নিশ্রয়োজন। এক্ষণে তাহা কিরূপ হওয়। 

উচিত ইহাই আলোচ্য । এই আলোচনায় বিবাহসম্বন্ধের উৎপত্তি, 

স্থিতি, ও নিবৃত্তি“এই তিনটি বিষয় দেখা আবশ্তক । 

প্রথমতঃ হভিবলীহস্নম্বক্েল্র ভতুপভ্ভি। এ 
সম্বন্ধ ইচ্ছাধীন, ইহা পিতাপুত্র ব৷ ভ্রাতাভগিনী সম্বন্ধের মত 

পুর্বনিক্বপিত নহে। “কাহার ইচ্ছাধীন ?-_-এই প্রশ্নের সহজ 

উত্তর অবশ্থই “যাহার! এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে তাহাদের”_-এই 

হওয়া উচিত। এবং তাহার! বা তাহাদের মধ্যে একপক্ষ অল্পবয়স্ক 

বলির! দি নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে অনুপযুক্ত 



ওয় অঃ ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কণ্। 

হয়, তাহা হইলে তাহাদের পিতা মাতা বা অন্ত অভিভাবকের 

ইচ্ছার উপর তাহাদের বিবাহসন্বন্ধ নির্ভর করিবে। কিন্তু এরূপ 

গুরুতর সম্বন্ধ, যাহার ফলাফল ছইটি মনুষ্যের জীবন স্থথময় ব 

হঃখময় করিতে পারে, পক্ষত্বয়ের ভিন্ন অন্য কাহারও ইচ্ছার উপর 

নিভর করিতে দেওয়া উচিত কি না, এই প্রশ্ন এ স্থলে অবশ্তাই 

উঠিতে পারে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাল্যবিবাহ উচিত কি ন! 

সে প্রশ্নও উঠিবে। এ দুইটা প্রশ্ন জড়িত, কিন্তু ঠিক এক নহে। 

কারণ বাল্যবিবাহ অনুচিত হইলেও, যর্দি বিবাহের উপযুক্ত বয়স 

এরূপ স্থির হয় যে, পক্ষগণের তখনও বুদ্ধি পরিপক্ক হওয়া! সম্ভাবনীয় 

নহে, তাহা হইলেও তাহাদের বিবাহ তাহাদের পিতামাত। বা 
অন্ত অভিভাবকের নিতান্ত অমতে হওয়া উচিত হইবে ন1। 

অতএব বিবাহ কত বয়সে হওয়া উচিত ইহাই প্রথম বিবেচ্য । 
পাশ্চাত্য দেশের লোকের, এবং এ দেশের সমাজসংস্কারক-. 

দিগের, মতে বিবাহ পুর্ণযৌবনের পুর্ব হওয়া উচিত নহে। আইন 
অনুসারে বিবাহের ন্যুন বয়স ইযুরোপে সাধারণতঃ পুরুষের 

চতুর্দশ ও স্ত্রীর দ্বাদশ বর্ষ, এবং ফরাসি দেশে পুরুষের অষ্টাদশ ও 

স্ত্রীর পঞ্চদশ বর্ষ, কিন্তু সচরাচর এ সকল দেশে বিবাহ তাহ। 

অপেক্ষা অধিক বয়সেই হইয়! থাকে । ভারতবর্ষে বিবাহের বয়স 

সম্বন্ধে শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে এই পর্যন্ত নুন সীমী পাওয়! যায় যে, 
দ্বিজজাতির মধ্যে অষ্টম বর্ষে উপনয়নের পর অন্ততঃ নববর্ষ ব্রন্মচর্ষ্য 

ও বেদাধ্যয়নাস্তে বিবাহ কর্তব্য, ১ এবং তাহা হইলে সপুদশবর্জ 

ন্যুনতম বয়স হইতেছে । হ্ত্রীর পক্ষে কোথাও প্রথম রজোদর্শনের 

পুর্বে বিবাহ হওয়া বিধি, কোথাও বা অষ্টবর্ধ হইতে দ্বাদশবর্ষ 

১ মনু। ৩। ১--৪, ২ ৩৬ 
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বাল্যবিবাহের 

প্রতিকূলযুক্তি 

ভভ্তান ও কর্ম্ম। [ ২য় ভাগ 

পর্ধ্যস্ত বিবাহের বয়স বলিয়া লিখিত আছে ।১ প্রচলিত ব্যবহারাম্ু- 

সারে হিন্দুসমাজে পুরুষের সাধারণতঃ চতুর্দিশবর্ষ ন্যুনতম বয়স, ও 

স্ত্রীর পক্ষে দশ কি নয় বৎসর নিয্নসীমা ও দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ 

বর্ষ উচ্চ সীমা । ভারতবর্ষে লৌকিক বিবাহের বয়সের নুন সীমা 
১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে পুরুষের অষ্টাদশবর্ষ 

পক্ষে চতুর্দশ বর্ধ। 

যাহার! বাল্যবিবাহের অর্থাৎ অল্প বয়সে বিবাহের বিরোধী 

তাহার। নিজ মত সমর্থনার্থে এই তিনটি কথা বলেন-_ 

১। বিবাহসম্বন্ধ যেরূপ গুরুতর এবং তাহার ফলাফল যেরূপ 

দীর্ঘকালগ্থায়ি তাহ! ভাবির৷ দেখিলে, বুদ্ধি পাঁরপক্ক হইবার পুর্বে 
কাহাকেও সেরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে দেওয়! উচিত নহে। 

২। বিবাহের একটি প্রধান উদ্ধেস্ত উপযুক্ত সন্তান উৎপাদন 

অতএব অল্লবয়সে অর্থাৎ দেহ ও বুদ্ধি অপাঁরপকক থাকা কালে 

বিবাহ কর! উচিত নহে, কারণ জনকজননীর দেহ ও মন পূর্ণতা! 
প্রাপ্ত না হইলে সম্তান সবলকার় ও প্রবলমন! হইতে পারে ন!। 

৩। সংসারে জীবনসংগ্রাম যেরূপ কঠিন হুইয়া আসিতেছে, 

তাহাতে অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া স্ত্রীপু্র লহয়৷ ভারাক্রান্ত 

হইয়া! পড়িলে, লোকে আত্মোন্নতির নিমিত্ত সমুচিত চেষ্টা করিতে 
পারে না। 

এই যুক্তিত্রয় এতই সঙ্গত ও প্রবল যে, শুনিলেই মনে হয় 
ইহার উত্তর নাই। এবং ষে সকল দেশে অল্লবয়সে বিবাহ 

প্রচলিত নাই সেই সকল দেশের বৈষয্সিক উন্নত অবস্থা বাল্য- 

বিবাহ্প্রথান্ুগামি ভারতের বৈষয়িক হীনাবস্থার মহিত তুলনা 

১ মনু, ৯। ৮৯১ ৯৪। 



পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কণ্্ন। 

প্র করিলে এ যুক্তির অনুকূলে প্রচুর প্রমাণ পাও! গেল বলিয়া মনে 

৮ 

হয়। নুতরাং এঁ যুক্তির প্রতিকুলে বিজ্ঞলোকেও কোন কথা 

বলিতে চাহিলে তাহাকে নিতাস্ত ভ্রান্ত, ও ঠাহার কথ। একেবারে 

শুনিবার অযোগ্য, বলিয়! বোধ হয়। ইহার একটি দৃষ্টাস্ত দিব। 
কিছু কাল পুর্বে একবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের প্রবেশিক৷ 

পরীক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গাল! সাহিত্যের যে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলিত হয়, 
তাহাতে প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সথুপপ্ডিত ও সুলেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় 

মহাশয়ের “পারিবারিক প্রবন্ধ'* নামক গ্রন্থ হইতে বাল্যবিবাহ- 

শীর্ষক গ্রবন্ধ বা তাহার কিয়দংশ গৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে 

এরূপ কোন কথা নাই ষে তাহা পাঠের অযোগ্য । কি আছে 

পাঠক নিজে দেখিয়া লইবেন। কিন্তু তাহা লইয়া এত আপত্তি 

উপস্থিত হয় যে, সঙ্কলিত পাঠ্য পুস্তকের সে অংশ পরিত্যাগ 

করিতে হুইয়াছিল। 

এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। বাল্যবিবাহ এদেশে এক সময় 

যে ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহাতে অনেক দোষ ছিল ও তাহ হইতে 

অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সুতরাং তাহার উপর যে লোকের অশ্রদ্ধ! 

জন্মিবে ইহ! স্বভাবসিদ্ধ। তার পর এদেশের বৈষয়িক হীনা বস্থা 

জনিত কষ্ট অল্পবিস্তর সকলকেই ভোগ করিতে হইতেছে ও তাহা 

সহজেই দেখ! যায়, এবং তাহা এদেশের প্রাচীন রীতিনীতির ফল 

বলিয়াই ( কথাটা সত্য হউক আর ন! হউক ) অনেকের" বিশ্বাস। 

সেই রাতিনীতির সুফল থাকিলে তাহ! বৈষয়িক নছে, তাহা 

আধ্যাত্সিক, ও তাহ! লোকে তত সহজে অনুভব করিতে পারে 

না, ও দেখে না। এতত্যতীত সমাজ সংস্কারকগণ তাহাদের 

মতের বিরুদ্ধ বীতিনীতির দোষ অহরহঃ কীণ্তন করিয়া লোকের 

মন এতই অধীর করিয়া তুলেন যে তাহারা সে রাতিনীতির গুণ 

২৭৩) 
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থাকিলেও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চাহে ন!। ইহাও স্বভাবসিন্। 

প্রাচীন রীতিনীতি সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন- 

যোগ্য হুইয়৷ পড়ে, সুতরাং সংস্কারকের লোকহিতার্থে ই তাহা 

পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। এবং সকলদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল 

কথার ভাল মন্দ বিচার করিয়া চলিলে অতি ধীরে চলিতে হয়, 

এই জন্ত তীহার৷ একদেশদর্শা হইয়। সবেগে সংস্কারাভিমুখ 
হুইয়। চলেন। তাহার! তাহাদের কার্য করিতেছেন ও করিবেন, 

তাহাতে তাহাদের সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। তাহাদের 

নিকট আমার কেবল এই বিনীত নিবেদন, তাহার! যেন প্রাচীন 

রীতিনীতির দোষানুসন্ধিৎস্থ হইয়া তাহার গুণের দিকে একেবারে 

অন্ধ ন৷ হয়েন। সংসার নিরন্তর গতিশীল সন্দেহ নাই। কিছুই 

স্থির নহে। কেহ সম্মুথে কেহ পশ্চাতে, কেহ স্তুপথে কেহ কুপথে, 

জগতের সকল পদার্থই চলিতেছে । সুতরাং পরিবর্তনের বিরুদ্ধ 

হওয়া! চলে না । কিন্তু দি কেহ কোন বস্ত স্ুপথে চালাইতে ও 

তাহার গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহ! হইলে কেবল 

তাহার গতির বেগবুদ্ধি করিয়া দিলেই হইবে না, তারার গতির 

দিক হ্যির রাখিতে হইবে । নুদক্ষচালক অশ্বকে কেবল কশাঘাত 

করে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রন্াকর্ষণও করে । সুতরাং সংস্কারকের 

কেবল সম্মুথে চাহিয়া ব্যস্ত হইলে চলিবে না, অগ্রপশ্চাৎ ও 

চারিদিক দেখিয়! শুনিয়! সাবধানে চল! আবশ্তক | 

এতগুলি কথা বলিলাম কেবল এই আশায় যে, তাহ স্মরণ 

রাখিয়া পাঠকগণ অল্পবন্পসে বিবাহের অন্ুকূলেও যাহ! বলিবার 

আছে ততপ্রতি কিঞিৎ মনোযোগ দিবেন। কিন্তু সর্ববাগ্রেই বল! 

উচিত, কিছুদিন পূর্বেব এদেশে সময়ে সময়ে যেরূপ বাল্যবিবাহের 

দৃষ্টান্ত দেখা যাইত-_বথ! পাঁচ কি ছয় বৎসরের বালিকার সহিত্ত 
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শ দশ কি বার বৎসরের বালকের বিবাহ--তাহার অনুমোদন আমি 

করি না, একালে কেহই করে না, এবং যখন তাহা কিঞ্চিৎ চলিত 

ছিল তখনও বোধ হয় লোকে প্রয়োজনান্ুরোধে সেরূপ বিবাহ দিত, 

তত্তিন্ন তাহার অনুমোদন কেহ করিত না। আমি যেরূপ 

বাল্যবিবাহের অনুকূলে কথা আছে বলিতেছি তাহা ওরূপ 

বাল্যবিবাহ নহে, তাহাকে অল্প বয়সে বিবাহ বল! উচিত। এবং 

সেই অল্প বয়স, কন্ঠার পক্ষে ছাদশ হইতে চতুর্দশ, বরের পক্ষে 

যোড়শ হইতে অষ্টাদশ বর্ষ। 

এরূপ বিবাহকে ও বাল্যবিবাহ বল যাইতে পারে, তবে তাহা 

না বলিয়! ইহাকে স্মল্লবয়সে বিবাহ বলিলেই ভাল হয়। শ্ত্রীর 

চতুর্দশ বর্ষের পর ও পুরুষের অষ্টাদশ বর্ষের পর বিবাহকে কেহ 

বাল্যবিবাহ বণিয়! দোষ দেন না, এবং সেরূপ বিবাহ ভারতের 

লৌকিক বিবাহের আইনের অননুমোদিত নহে। 
রজোদর্শন না হইলে কন্ঠার দ্বাদশ বর্ষে বিবাহ হিন্দু শান্ত 

বিরুদ্ধ বল! যায় না। মম্থু কহিয়াছেন__ 

“নিতরআাঁ ন্ জন্য ত্য ল্বাবস্ন।মি জী ।” ১ 

(ত্রিংশত্ব্ষের পুরুষ মনোহারিণী দ্বাদশবর্ষীয়! কন্ঠ! বিবাহ করিবে। 

উপরি উক্ত প্রকার অল্পবয়সে বিবাহের প্রতিকূল যুক্তির সঙ্গে 
সঙ্গে যে কএকটি অন্থুকুল কথ! আছে তাহা সংক্ষেপে নিয়ে লিখিত 
হইতেছে। 

২৮১ 

অল্প বয়সে 
বিবাহের অনু 

কুল যুক্তি। 

১। উল্লিখিত প্রথম প্রতিকূল যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখু! " 

উচিত, যেরূপ অল্পবয়সে বিবাছের কথা বল! যাইতেছে সে বস্নসে 

বালক বালিকার! বিবাহ সম্বন্ধকি ও বিবাহের গুরুত্ব কত বড় 

ইহ! যে একেবারে বুঝিত পারে না৷ একথা বলা যায় ন!। 
শি শস্প্পা "৮ ীীীশীশাস্প টি শীশ শি শত পিপি 

১ মনু ৯। ৯৪। 
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পণ্ডিতগণকর্তৃক নিদিষ্ট তাহাদের পাঠ্যবিষয়াদদির প্রতি 

দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় কেহই এরূপ মনে করেন না! । তবে তখন 
তাহাদের জীবনের চিরসঙ্গিনী বা চিরসঙ্গী বাছিগ্না লইবার ক্ষমতা 

হয় নাই, একথ|! নিঃসন্দেছ। কিন্তু আর ছুই চারি বৎসর অপেক্ষ। 
করিলেই কি তাহাদের সে ক্ষমতা জন্মিবে? কত দিনই বা 

অপেক্। করিতে বলিবেন? ধাহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী 

তাহারাও যৌবনবিবাহের বিরোধী নহেন, হইলেও চলিবে না। 
ইংরাজরাজপুরুষগণও লৌকিকবিবাহ আইনে অর্থাৎ ১৮৭২ সালের 
৩ আইনে বিবাহযোগ্য বসের ন্যুনসীমা পুরুষের অষ্টাদশ বর্ষ ও 

স্ত্রীর চতুদ্দিশ বর্ষ ধার্য করিয়াছেন। অতএব বিবাহের সম্ভবমত 

কাল যাহাই স্থির হউক, বরকন্তার পরস্পর নির্বাচন কেবল 

তাহাদের নিজের উপর নির্ভর করিতে দেওয়! যুক্কিসিদ্ধ হইবে না। 

তদ্বিয়ে তাহাদের পিতামাতা বা অন্ত নিকট অভিভাবকের 

পরামর্শ লওয়ার আবশ্টীকতা থাকিবে । পরস্ত বিবাহকাল 

উল্লিথিত অল্প বয়ন অপেক্ষা ছুই চারি বৎসর অধিক হইলে যেমন 

একদিকে অনেক বিষয়ে স্থবিধা হইতে পারে, অন্তাদকে আবার 

তেমনই অনেকগুলি অশ্থুবিধা আছে। অন্ন বয়সে আমাদের 

প্রকৃতি ও মনের ভাব যেরূপ কোমল, পরিবর্তনযোগা, ও গুরুজনের 

ইচ্ছান্ুগামী থাকে, বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর সেরূপ থাকে ন।, 

ক্রমশঃ কঠিন, অপরিবর্তনীয়, ও শ্ষেচ্ছানুবর্তী হইয়া উঠে। 

স্থতরাং যৌবনবিবাহে পাত্র পাত্রী নিব্বাচনে গুরুজনের উপদেশের 

প্রয়োজন যথেষ্ট থাকে, অথচ সে উপদেশ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধ 

হইলে তাহা গ্রহণে অনিচ্ছ!, অতি প্রবল হইয়! উঠে, এবং অনেক 

স্থলে সেই প্রয়োজনের উপলব্ধি হইতে দেয় না। 

এতত্বতীত আর একটি গুরুতর কথা আছে। যৌবনবিবাছে 



৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কম্। 

হ্-পাত্র পাত্রী পরস্পরের নির্বাচনে কিয়ৎপরিমাণে সমর্থ হইলেও, যদি 

বাঁ 

তাহাদের ভূল হয়, অর্থাৎ যদি বিবাহের নির্বাচনের পরে স্বামী ও 
স্ত্রী বুঝিতে পারে যে তাহাদের এতই প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে যে 

তাহার পরস্পরের উপযোগী হইতে পারে না, সে ভূল সংশোধ- 

নার্থ ববাহবন্ধন ছেদন ভিন্ন অন্ত উপায় আর তাহাদের থাকে 

না। বাল্যবিবাহেও এরূপ ভুল হইবার সম্ভাবন। যথেষ্ট আছে। 

তবে প্রথমতঃ যৌবনবিবাহে যত তত নহে। কারণ যৌবনবিবাহে, 
যুবক যুবতী ই আপন আপন প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়া কার্য করে, 

এবং সে সময় সে অবস্থায় প্রবৃত্তি ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবন! 

প্রচুর। কিন্ত বাল্যবিবাহ, উদ্ধত প্রবৃত্তি প্রণোদিত যুবক যুবতীর 

স্থলে সংযতপ্রবৃতিযুক্ত দদ্বিবেচনাচালিত প্রৌঢ় প্রৌঢ়। জনক- 

জননী নির্বাচনের ভারগ্রহণ করেন, এবং তাহাদের ভূল হইবার 

সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প । আর দ্বিতীয়তঃ অল্প বয়সে প্রকৃতির 

ও চরিত্রের কোমলতা ও পরিবর্তনশীলতা প্রযুক্ত, বিবাহ সম্বন্ধে 

আবদ্ধ বালকবাটিক! পরস্পরের উপযোগী হইয়া তাহাদের 

প্রকৃতি ও চ|রত্র গঠিত করিয়া লইতে যেরূপ পারে, তাহাতে 

তাহাদের নিব্বাচনে তুল হইয়াছিল এ অন্থতাপ করিবার কারণ 

প্রায় হয় না। একথাগুলি ষে কাল্লানক নহে, প্রকৃত, তাহার 

উতরুষ্ট প্রমাণ এই যে, যে সকল দেশে অধিক বয়সে বিবাহ প্রচ- 
লিত, সে সকল দেশে বিবাহবিভ্রাট, এবং বিবাহবন্ধন ছেদনের 

আবেদন, যত হয়, বাল্যবিবাহ প্রথান্ুগামি ভারতে তাহার.. 

কিছুমাত্রই নাই বলিলেও বলা যায়। অতএব বাল্যবিবাহের 

সম্বন্ধে প্রথম প্রতিকূল যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি অনুকূল 
কথা আছে ইহ অবন্ই স্বীকার করিতে হইবে। 

২। বাঙ্গযবিবাহের বিরুদ্ধে উল্লিখিত দ্বিতীয় আপত্তি এই 

হস্ত 
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যে তাহ! উপযুক্ত সন্তান উৎপাদনের বাধাজনক। কিন্তু এ 

আপত্তি অথগ্ডনীয় নহে। বিবাহ হুইবামাত্র যে দম্পতিপৃণসহ- 
বাসযোগ্য হয়, একথা কেহ বলে না। পিতামাতা যার্দ বর্তব্য- 

নিষ্ঠ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহার! অল্প বয়সে বিবাহিত পুক্র- 

কন্তার স্বাস্থ্যের ও সম্তানোতৎপাদনযোগ্যে কালের প্রতি লক্ষ্য 

রাখিয়া তাহাদের সহবাস এরূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া দিতে পারেন 
যে, তাহার কেবল হিতকর ফশই ফলিবে, কোন অছিতকর ফল 

ফলিবে না। এবং তাহ। হইলে তাহাদের সহবাসে পরস্পরের 

প্রণয়সধশর ও ইন্দ্রি়সেবার সংবমশিক্ষা উভয় ফলই লাভ হইবে। 

পক্ষান্তরে বিবাহ দিতে অধিক বিলম্ব করিলে তাহার কি ফল 

হয় বিবেচনা! করিয়া দেখা যাউক। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সংসর্- 

লিগ্মা প্রায়ই চতুর্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষে উদ্দীপিত হয়। সেই 

প্রবৃত্তি নির্দিষ্ট পাত্রে স্তস্ত করিয়! তাহাকে নিবৃত্তিমুখী করা, এবং 

ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার বিধিসঙ্গত ও নিয়মিত উপায় উদ্ভাবনদ্বার| 

তাহার অবৈধ ও অসংষত ন্বেচ্ছাচার নিবারণ করা, যদি বিবাহের 

একটি মুখ্য উদ্দেন্ত হয়, তবে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই বোধ হয় 

সেই উদ্দেম্ত সাধনের প্রশস্ত পথ। অসামান্ঠ পবিত্র ও সংষতচিত্ত 

লোকের কথা বলিতেছি না,_ সেরূপ লোকের সংখ্য! অধিক 

নহে-_কিস্ত সাধারণ লোকের পক্ষে উক্ত প্রবৃত্তির উদয় হইলে, 
সত্বর তাহার নিন্দিষ্টপাত্রমুখী হইবার ব্যবস্থা না! করিলে, তাহ। 
কাল্পনিক যথেচ্ছ। ব্যভিচারে অথব1 বাস্তবিক অপবিত্র বা অনৈ- 

সর্গিক চরিতার্থতা লাভে রত হয়। এবং বল! বাহুল্য, সেরূপ 

কাল্ননিক ও বাস্তবিক ব্যভিচার উভয়ই দেহ ও মনের পক্ষে 

সমান অহিতকর। যর্দি কেহ বলেন, ঘে প্রবৃত্তি এতই প্রবল 

তাহা নিদ্দিই্ পাত্রে অপিত করিয়া দ্বিলেই যে সংযত থাকিবে 
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€& তাহার সম্ভাবনা কি 1--তাহার উত্তর এই যে, কোন ভোগ্য- 

বস্তর অভাব যেরূপ আকাজ্ষ! বৃদ্ধি করে, তাহ। পাইলে আর 

ভোগলালস! সেরূপ তীব্র থাকে না, ইহ সাধারণতঃ মনুষ্তের 

স্বভাবর্দিদ্ধ ধর্ম । 

৩। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে উপরের তৃতীয় আপত্তি এই ষে, 

তন্দ্ারা লোকে অল্লবয়সে স্ত্রীপুত্রকন্তার পালনভারাক্রাস্ত হইয়া 

নিজ উন্নতি সাধনে যত্ব কারবার অবসর পায় না। কিন্তু এ কথার 

বিকদ্ধেও ষে কিছুই বলিবার নাই এমত নহে । বিবাহ হইলেই 

স্বামী অবশ্য স্ত্রীর ভরণপোঁষণের ভার গ্রহণ করিতে বাধা, কিন্তু 

পুক্র কন্তা পালনের ভার তাহাদের জন্মের পূর্ববে বহন করিতে হয় 

ৰ ) না, এবং তাহাদের জন্মকাল বিলম্বিত করিবার ক্ষমতা পিতার 
হস্তে। অতএব যাহার স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিবার ক্ষমত| নাই, 

তাহার যতর্দন সে ক্ষমতা না হয়, ততদ্দিন অবশ্তই বিবাহ কর! 

উচিত নহে। কিন্তু অন্ত কারণে বিবাহ বিহিত হইলে কেবল 

সন্তান জন্মিবার আশঙ্কায় তাহ! রহিত করার প্রয়োজন দেখা 

যায় না। কেহ কেহ বলেন বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীর রক্ষণা- 

বেক্ষণ ও স্ত্রীর সঙ্গলাভ লালসা, নিজের বিদ্যা বা অর্থলাভের নিমিত্ত 

যথেচ্ছা বিচরণের বাধ! জন্মাইতে পারে। হিন্দু পরিবারভুক্ত 
স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত বিশেষ চিস্তার কারণ নাই। 

এবং একদিকে যেমন স্ত্রীর সঙ্গলাভ লালস! অন্তর গমনের বাধা- 

জনক হইতে পারে, অপরদিকে তেমনই স্ত্রীর সুখসস্তোষবর্ধনেচ্ছা :. " 

নিজের কতী হইবার চেষ্টা উৎসাহিত করে। যাহাকে স্ত্রীর ও 

পুত্র কন্তার ভরণপোধণার্থে কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ উপার্জন 

করিতে বাধ্য হইতে হয়, সে ষে আপন উন্নতি লাধন নিমিত ইচ্ছা 
মত চেষ্টা করিতে পারে না, ইহ! সত্য বটে। কিন্তু আবার 
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যাহার অভাবপূরণার্থে উপার্জন করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই , 

সে ব্ক্তিরও উন্নতিসাধন নিমিত্ত সমধিক চেষ্টা করিবার সম্যক 

উত্তেজনা থাকে না। এ সম্বন্ধে প্রপিদ্ধ বক্তা ও বিচারক 

আস্কিনের কথা শ্মরণীয়। তিনি স্ত্রীপুত্র পালনের উপায়াভাবে 

প্রগীড়িত অবস্থায় ৰাবহারাজীবশ্রেণীভুক্ত হইয়! প্রথমে যে 

মোকদ্মায় নিযুক্ত হন, তাহাতে বক্তৃতাকালে তাঁহার একটি 

বিষয় অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে বলিয়া! প্রধান বিচারপতি ম্যানস্ফিল্ভ্ 
তাহাকে তুলেখে নিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করাতেও, তিনি সেই 

ইঙ্গিত উপেক্ষ। করিয়৷ তেজের সহিত সেই বিষয় লইয়! তর্কবিতর্ক 

করেন, এবং তাহার বক্ততা এত প্রবল ও হৃদয়গ্রাহী হয় যে, 

তন্ার! তিনি সেইদিন হইতে নিজ ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিপত্তি 

লাভ করেন। বক্ততান্তে তাহার কোন বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করিয়াছিলেন, ম্যান্সফিল্ডের ন্তায় প্রবল প্রতাপান্বিত প্রধান 

বিচারপতির আদেশ তিনি কোন্ সাহসে উপেক্ষা করিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন। তাহাতে অস্কিন উত্তর করেন “আমি তখন 

মনে করিতেছিলাম, ক্ষুধার্ত শিশুসস্তানের! যেন আমাকে করুণন্বরে 

ঝলিতেছে, পিতঃ ! এই সুযোগে যদি আমাদের অন্নের সংস্থান 

করিতে পারেন তবেই হইবে নতুব! নহে ।* ১ 

অতএব দেখা যাইতেছে যে অল্লবয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে 

উপরে যে তিন্টি প্রবল আপত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহার 

প্রত্যেকটির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ খণ্ডন ন! হউক তাহার 

বিপরীত যুক্তিও আছে। অল্পবয়সে যেমন বিবাহের গুরুত্ব 
উপলব্ধি পূর্বক উপযুক্ত চিরসঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষমতা 
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ভর্ঠবা। 
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জন্মে না, আবার অধিক বয়সে নির্বাচন অন্্রান্ত হইবে নিশ্চিত বল! 

যায় না, 'অথচ সেই নির্বাচনে ভুল হইলে তখনকার বয়সে 

শ্্রীপুরূষের আপন আপন প্রকৃতি পরস্পবের উপযোগী করিয়া 

গঠিত “করিবার আর সময় থাকে না। অল্প বয়সে বিবাহে যেমন 

ভাবী পুত্র কন্তা সবলদেহ প্রবলমনা হইবার পক্ষে আশঙ্ক! থাকে, 

অল্প বয়মে বিবাহ না দিলে আবার বর্তমান বালক বালিকাদের 

শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক পবিভ্রত! রক্ষার বিদ্ব ঘটবার 

সম্ভাবনা থাকে । অল্প বসে বিবাহ হইলে যেমন লোকে 

ংসারপালন ভারাক্রান্ত হইয়৷ নিজ নিজ উন্নতি সাধনের সাধ্যমত 

চেষ্ট' করিতে অক্ষম হয়, তেমনই আবার অল্লপবয়সে বিবাহ ন! 

হইলে লোকে স্বাধীন থাকিতে পারে বটে, কিন্ত আক্মোন্নতির 

নিমিত্ত চেষ্টার পক্ষে উত্তেজনাও অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে । 

যুক্তি অপেক্ষা দৃষ্টান্ত প্রবলতর প্রমাণ সন্দেহ নাই। বর্তমান 

বিষয়ে প্রায়ই পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়। াকে। 

কিন্তু ভাবিয়া দেখা আবশ্তক, ইউরোপের উন্নত অবস্থা এবং 

এদেশের হীনাবস্থা কতদুর বিবাহবিষয়ক প্রচলিত প্রথার ফল। 

বঙ্গদেশে যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও 

সেই প্রথ প্রচলিত, কিন্তু সে দেশের স্বাস্থ্য এদেশের মত 

হীন নহে, এবং ইউরোপের স্বাস্থ্য অপেক্ষ। নান নহে! স্থতরাং 

বঙ্গের শারীরিক দৌর্ধল্যের কারণ সম্ভবতঃ বালাবিবাহ নহে, 
তাহার অন্ত কারণ আছে, ষথা ম্যালেরিয়া । তারপর এদেশের 

পারিবারিক কুশল ও শাস্তি, পাশ্চাত্য দেশের অপেক্ষা অল্প ত 

নয়ই, বরং অধিক বলিয়াই বোধ হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি 

সম্বন্ধেও প্রবূপ বলা যাইতে পারে। তবে বৈষয়িক উন্নতিতে 

অবস্তই এদেশ পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা অনেক ন্যুন। কিন্তু 

ত্৮৭ 
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বিবাহকাল 
সম্বন্ধে দুল 
সিদ্ধান্ত। 
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সেই ন্যুনতা যে বাল্য বিবাহের ফল একথ! নিশ্চিত বলা যার 

না, কেননা! তাহার নন্ত কারণও থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ 

হয়। এদেশে প্রকৃতি পুর্বকাল হইতে অতি সদয় ভাবে লোকের 

অল্পপরিশ্রমলভ্য গ্রাসাচ্ছাদনের বিধান করিয়া দিতেছিলেন, 

এবং প্রায়ই লোককে তীহার ভীষণ মৃত্তি দেখাইয়া ভীত ও 

উৎ্কন্তিত কবেন নাই। তাহাতে লোকে শান্তিপ্রিয় ও বৈষয়িক 

অপেক্ষা আধ্যাত্মিক ব্যাপারের চিন্তায় অধিকতর নিমগ্ন ভইয়! 

পড়ে। সেই অবস্থার মধ্যযুগের রণকুশল বিদেশীয়গণ এদেশের 

রাজ্যাধিকার করায়, অথচ দেশবাসীদিগের সামাজিক স্বাধীনতা 

অক্ষুন্ন রাখায়, সেহ শান্তিপ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতা 

ক্রমে আলম্তে পরিণত হয়। সুতরাং প্রকৃতির আদরের সন্তান 

হইয়াই আমরা কতকটা অকন্ধণ্য হইয়া পড়িয়াছি। পক্ষান্তরে 

যাহাদিগকে প্রকৃতি সেরূপ সদয় ভাবে পালন করেন নাঈ, 

যাহাদিগকে তিনি মধ্যে মধ্যে ভীষণ মুড দেখাইয়াছেন, যাহাদিগকে 

গ্রাসাচ্ছাদনের নিনিত্ত কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, এবং 

যাহাদ্দিগকে নৈসর্গিক বিপ্রবে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত 

থাকিতে ও আত্মরক্ষার্থে নিকটবন্তী জাতির সহিত সংগ্রামে 

সজ্জিত থাকিতে হইয়াছে, তাহারা অবশ্থই ক্রমশঃ অধিকতর 

রণুনিপুণ ও কর্মকুশল হইয়া উঠিয্াছে, ও বৈষয্সিক উন্নতি লাভ 
করিতেছে। 

সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে বাল্যবিবাহের, অর্থাৎ 

উল্লিখিত প্রকার অল্প বয়সে বিবাহের, প্রতিকূলে যেমন 

অনেকগুলি যুক্তি আছে, তাহার অন্থকুলেও তেমনই অনেকগুলি 

কথা আছে। এবং বাল্যবিবাহের যেমন দোষ আছে, তেমনই 
তাহার কএকটি গুণও আছে । আর যৌবন বা প্রো বিবাহের 
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& যেমন গুণ আছে তেমনই তাহার কতকগুলি দোষও আছে। 
এই উভয়কে সঙ্কটস্থলে কোন্ পথ অবলম্বনীয়? প্রকৃত কথা 

এই যে আমাদের কর্মক্ষেত্রের অন্তান্ত সঙ্কটস্থলের স্তায় বিবাহকাল- 

নির্ণয়ও' একটি কঠিন সন্কটস্থল। একদিকের অধিক স্থফলের 
প্রত্যাশ করিতে গেলে অন্তদিকের সুফলের আশ! কিঞিৎ ত্যাগ 

করিতে ও সেপ্দিকের কুফলের ভাগ লইতে হয়। এরূপ স্থলে 

এমন কোন সিদ্ধান্ত নাই যাহ সর্ববাদ্িসম্মত, ও যদ্থার! সর্ববিধ 

স্থল লাভ কর। যায়। উদ্দেশ্ত ও অবস্থ। ভেদে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইতে হইবে। যদি একদল সবল রণকুশল দৈনিক, 

বা ইরা নির্ভাকৃ্ নাবিক, বা সাহুদী উদ্তমশীল' . 
| | বলিযৃ, ভি করিতে হয়, তাহা হইলে অল্পবয়সে বিবাহ প্রথা । 

পরিত্যাজ্য । কিন্তু যদি শিষ্টশান্ত, ধর্ম্পরায়ণ, সংযতপ্রবৃত্তি-: 

বিশিষ্ট গৃহস্থ স্থষ্টি করিতে হয়, তাহ! হইলে পুত্র কন্তার উপরের ' 

লিখিত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই ভাল। তবে আর্থিক অবস্থা 

কিঞ্চিৎ অনুকূল না হইলে, যতদিন স্ত্রীপুত্রপালনের সঙ্গতি ন! হয় 
ততদ্দিন বিবাহ করা উচিত নহে। এবং যেখানে বিস্তার্জনাদি 

অন্ত উচ্চতর উদ্দেশ্টে পাত্রের মন একান্ত নিবিষ্ট মাছে, ও সে 

লক্ষণ ভ্রষ্ট হইয়া! কুপথে যাইবার সম্ভাবনা! নাই, সেখানেও 

তাহার বিবাহকাল বিলম্বিত হইলেই ভাল হয়। বিবাহৃকাল 

সম্বন্ধে সংক্ষেপে ইহাই স্থুল সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে কোন 
বাধাবাধি নিয়ম সংস্থাপন, অথবা একথা লইয়! সমাজসংস্কারক ও .. 

স্করণনিবারক এই ছুইদলের অনর্থক বিবাদ, বাঞ্চনীয় 

নহে। 

বাল্যবিবাহে বালবৈধবোর আশঙ্কা আছে, এবং বিধবা-বিবাহু 

যদি নিষিদ্ধ হয় তবে সে আশঙ্কা তি গুরুতর বিষয়, 

১৯৪ 



পাত্র পাত্রী 
নির্বাচন কে 
করিবে ও কি 
দেখিয়া ? 

জ্ঞান ও কম্ম। [সয় ভাগ 

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ইহা! একটি কঠিন আপত্তি, এবং তাহার, 
থণ্ডনের উপায়ও দেখ ধায় না । তৎসন্বন্ধে এইমাত্র বল! যাইতে 

পারে, সংসারে কোন বিষয়ই নিরবচ্ছিন্ন শুভকর নহে, সর্বত্রই 
শুভাশুভ মিশ্রিত, এবং যাহাতে মঙ্গলের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক 

তাহাই গ্রহণীয়। 

বিবাহসন্বন্ধউৎপত্তিবিষয়ক প্রথম কথার, অর্থাৎ বিবাহকাল 

নির্ণয়ের আলোচনায় যখন দেখা গেল, অল্প বয়মে বিবাহের 

প্রথা একেবারে পরিত্যাজ্য নহে, তখন দ্বিতীয় কথ! এই উঠিতেছে, 

পাত্রপাত্রী নির্বাচন কাহার কর্তব্য, এবং সেই নির্বাচনে কি 

রিষয় দেখা আবশ্তাক ? 

বিবাহের ন্যুন বয়স উপরে যাহ! স্থির কর। হইয়াছে সে বয়সে 

পাত্রপাত্রী পরস্পরের নির্বাচনে সমর্থ নহে, তবে একেবারে 

অক্ষমও নহে। অতএব তাহাদের পিতামাতার বা অন্ত অভি- 

ভাবকের প্রথম কর্তব্য, তাহাদের নিজ নিজ বিবেচনান্ুনারে 

উপযুক্ত পাত্র ব! পাত্রী মনোনীত করা। এবং তাহাদের দ্বিতীয় 

কর্তব্য, সেই মনোনীত পাত্র বা পাত্রীর দোষগুণ তাহাদের কন্ত! 

বা পুত্রকে জ্ঞাত কর ও তাহাদের মনোনীত করণের কারণ 

বুঝাইয়া দেওয়া, এবং কন্তা ঝ৷ পুত্রকে তাহার অভিমত জিজ্ঞাস 

করা। লজ্জাশীলতা সে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে বাধা দিবে। 

যদি কেহ উত্তর দেয়, পিতামাতার সদ্বিবেচনার উপর দৃঢ়বিশ্বাস 
থাকায় তাহার! যাহা ভাল মনে করেন তাহাই করিবেন, এই 

পর্ধ্যস্ত উত্তর পাওয়া! বাইবে। তৎকালে পুত্বের বিবাহের অনিচ্ছা 

থাকিলে সে তাহা প্রকাশ করিবে, এবং বর কুরূপ বা অধিক বয়স্ক 

হইলে কন্ত! ইঙ্ছিতে কিঞিৎ অসন্তোষ জাননাইবে। যাহা! হউক 
পুত্রকন্তাকে বুঝাইয়া তাহাদের মনের প্রক্কত ভাব ব্যক্ত করিতে 



ক 

৩য় অঃ ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। 

' বলা, ও সেই ভাব বুঝিয়৷ লওয়া, এবং ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়! কার্ধ্য 

কর!, পিতামাতার কর্তব্য । 

পাত্র পাত্রী নির্ধাচনে কি কি দোষ গুণ দেখিতে হইবে, এই 

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ.নহে। মানুষ চেনা বড় কঠিন, বিশেষ 

যখন তাহার দেহের ও মনের পর্ণবিকাশ হয় নাই। তবে দেহতন্ব 

ও অনন্তত্ব বিশারদ পণ্ডিতের! কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত করিয়া 

দিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিজ্ঞ পিতামাতা যত্ব করিলে 

অনেক দোষ গুণ নিরূপণ করিতে পারেন। পাত্র বা! পাত্রীর 

দেহ সুগঠিত ও নুস্থ কি ন!, তাহার পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে কোন 

পুর্ব পুরুষের কোন উৎকট রোগ ছিল কি না, তাহাদের নিজের 

ও পিতামাতার স্বভাব কিরূপ, ও তাহাদের উভয় কুলে কোন 

গুরুতর দু্ন্মান্বিত বাক্তি ছিল কিনা, এই সমণ্ড বিষয় বিশেষ 

করিয়৷ অনুসন্ধান কর! কর্তব্য ।১ তাহা করিলে দোব গুণের 

অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে । এইরূপ অনুসন্ধানে কোন 

গুরুতর দোষ জানা গেলে সেই দোষসংশ্য্ পাত্র বা পাত্রী 

পরিত্যাজ্য । আক্ষেপের কথ! এই ষে এ সকল গুরুতর বিষয়ের 

প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অনেকে অপেক্ষাকৃত লঘুতর বিষয় লইয়। 
ব্যস্ত হয়। একটি সামান্ত শ্লোক আছে-_ 

“জল্মা নব্যন কর্ণ লালা অিন্ব' িলা মবনী। 

বান্না; হ্কুজবলিজ্ছন্নি লিভাল্পলিনৰ জালা: ॥৮ 

€ কন্ঠ। চাহে রূপ তার মাতা চান ধন।. 

পর্ডিত জামাতা পিতা চান অনুক্ষণ। 

কুটুদ্বের৷ ঘরের কোলীন্ত মাত্র খোজে । 
অপরে মিষ্টান্ন চাহে বিবাছের ভোজে ॥ ) 

১ মনু ৩৬--১১ আষ্টর্য ও 
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হরি জ্ঞান ও কষ্ষ্ম। [ ২য় ভাগ 

রূপ অবশ্ত অগ্রাহ্ করিবার বস্ত নহে, যদি প্রকৃত রূপ হয়। 

কন্ঠ! কেন কন্তার পিতা, মাতা, কুটুম্ব ও অপর সকলেই রূপ 

দেখিয়! তুষ্ট হয়। এবং বরের পক্ষেও ঠিক এই কথা থাটে। 
কিন্ত রূপের অর্থ কেবল গৌর বর্ণ বা শুরু বর্ণ নহে। একবার 

একজন ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছিলাম তাহার সহধন্মিণীর মতে 

তাহাদের ভাবী পুত্রবধূর একটি চক্ষু না থাকিলেও অগত্যা চলিবে, 

কিন্তু গৌরাঙ্গী হওয়৷ আবশ্তক। এ কথা সহসা শুনিলে বিস্মিত 

হইতে হয়। কিন্তু একটু ভাবিয়া যখন দেখা যায় বছুদশাঁ মানবতত্ব 
ও জাতিতত্ব বিশারদ বড় বড় পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণেরও বণজ্ঞানা- 

সসারে বর্ণভেদদই মনুষ্যের বল, বুদ্ধি, নীতি, প্রকৃতির প্রধান 

পরিচায়ক, তখন অন্নদর্শিনী অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু রমণীর এই কথ 
তত বিল্রয়কর বলিয়া বোধ হয় না। সেযাহা হউক, অঙ্গসৌষ্ঠব, 

দেহের স্ুস্থতাজনিত উজ্জল লাবণ্য, এবং মনের পবিত্রতা ও 

গ্রফুল্লতাপ্রস্থত নির্মল মুখকাস্তিই, প্রকৃত সৌন্দর্য । সে সৌন্দধ্যের 

অন্বেষণ অবশ্ঠই করিতে হইবে । তদতিরিক্ত রূপ, পাইলে ভাল, 

না পাইলে বিশেষ ক্ষতি নাই । ইহাও মনে রাখা কর্তব্য, রূপের 

আদর বিবাহের পর নুতন নূতন দিন কএক, গুণের আদরই 
চিরদিন । 

রূপ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। অতিশয় রূপ, গুণঘারা 

ংশোধিত না হইলে, সর্বাত্র বাঞ্ছনীয় নহে। সৌন্দধ্যগর্ব্বিত 

অসংতপ্রবৃত্তিসম্পন্ন নরনারী তুল্যরূপ পত্বী কি পতি না পাইলে 

প্রথমে অসন্তষট ও পরিণামে প্রলোভনে পতিত হইয়! কুপথগামী 

হইবার আশঙ্কা আছে। ৃ্ 
রূপ অপেক্ষা গুণ. অধিক মুল্যবান, এবং গুণের দিকে কিঞ্চিৎ 

অধিক দৃষ্টিরাখা উভয় পক্ষেরই অবস্থয রুর্ভব্য। 0 
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পাত্রের কিঞিৎ ধন আছে কিনা ওয্ত্রী ও পুত্র কন্ত। পালন 

করিবার সংস্থান আছে কি না! তাহ! দেখা, কণ্তার মাতার কেন, 

কণ্ঠার পিতারও নিতান্ত কর্তব্য। তবে ধনের অন্থরোধে নিগুণ 

পাত্রে কন্ঠ! প্রদান কর! কাহারও উচিত নহে । নিগুণের ধনেও 

স্থথ নাই, এবং সে ধন অতি সহজে নষ্ট হইয়৷ যাইতে পারে । 

পাত্রীর ধন আছে কি না দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। 
থাঁকে ভালই না! থাকিলে ক্ষতি নাই। পীড়ন করিয়া কন্তাপক্ষ 

হইতে অর্থ বা অলঙ্কারাদি গ্রহণ কর! অতি গহিত কাধ্য। পিত! 

মাতা ন্েহবশতঃই কন্তাকে ও জামাতাকে সাধ্যমত অলঙ্কারাদি 

দিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহার অতিরিক্ত লইবার চেষ্টা শিষ্টাচার- 

_ বিকুদ্ধ, ইহা! সর্ববাদিসম্মত। একথা সকলেই বলিয়া! থাকেন। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যেকাধ্যকালে অনেকেই একথা ভুলিয়া 

যান। এ কুপ্রথ শান্ত্রাহমোদিত বা! চির প্রতিঠিত নহে। ইহা 

আধুনিক । এবং যখন সকলেই ইহার নিন্দা করে, তখন আশ! 
করা যায় ইহা ক্রমশঃ উঠিয়া! যাইবে । 

পুর্ব প্রচলিত কৌলিন্ত প্রথা এখন ক্রমশঃ উঠিম্া বাইতেছে, 
এবং লোকে ইদানীং পাত্র সংকুলজাত ও সদ্গুণযুক্ত কিনা এই 
কথার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখে, স্থতরাং কৌলিন্ত প্রথা সম্বন্ধে 

বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। 

পাত্র ঝ৷ পাত্রীর পত্বী ব৷ পতি জীবিত থাকিতে তাহার পুনরায় 

বিবাহ হওয়া গর্হিত। স্ত্রীলোকের পক্ষে এক সময়ে একাধিকপতি 

প্রায় সর্বত্রই নিষিদ্ধ। কেবল সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে 

ও তিব্বতে তাহার ব্যতিক্রম আছে। পুরুষের পক্ষে এক সময়ে 

বনু পদ্ধী খষ্টান্ ধর্মে নিষিদ্ধ। হিন্দু ও মুফলমানদিগের শাস্ত্রে 

তাহা নিষিদ্ধ নহে। ইহা স্তায়তঃ অঙ্কৃচিত, লোকতঃ নিন্দিত, ও 
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২৪৯৪ ভ্ভান ও কন্্। [২য় ভাগ 

কার্যতঃ ক্রমশঃ উঠিয়! যাইতেছে । এবং স্থখের বিষয় এই যে 

বহুবিবাহের অনৌচিত্য সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। অতএব 

এই গতপ্রায় প্রথার বিষয় আর অধিক কিছু না বলিয়া ইহাকে 

নীরবে বিলুপ্ত হইতে দ্রিলেই ভাল হয়। 

বিবাহসম্বন্ধউৎপত্তিবিষয়ে শেষ কথা বিবাহের সমারোহ। 

বিবাহ মানবজীবনের প্রধান সংস্কার। ইহাদ্বারা আমাদের 

স্ৃথে সুখী হুঃখে ছুঃখী জীবনের চিরসঙ্গিনী বা চিরসম্্রী লাভ করি। 

ইহা হইতে স্বার্থপরতাসংযম ও পরার৫থপরতাশিক্ষা৷ প্রথম আরম্ভ 

হয়। ইহাই দাম্পত্যপ্রেম অপত্যন্সেহ ও পিতৃমাতৃভক্তির মুল। 
অতএব বিবাহের দিন মানবজীবনের একটি অতি পবিত্র ও 

আনন্দের দিন, এবং সেই দিনের মাহাত্মা সমুচিতরূপে সকলের 

হাদয়লম করিবার নিমিত্ত বিবাহউৎসব যথাসম্ভব সমারোহের 

সহিত সম্পন্ন হওয়া বাঞ্চনীয় । কিন্ত সে সমারোহে অসঙ্গত 

বহ্বাড়ম্বর ও অনর্থক ব্যয়বাহুল্য অবিধি। বরের বেশ ভূষা ও 

যান সুন্দর ও সুখকর হওয়া উচিত। কিস্তু বরকে পুরাতন 

শতজনের পরিহিত ভাড়া কর! রাজবেশ পরাইয় দোত্রলামান 

ত্রাসজনক চতুর্দোলে বসাইয়া এক প্রকার সং সাজাইয়৷ লইয়! 

যাওয়া বাঞ্চনীয় নহে। 

আড়ম্বর সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। যাহার! বিপুল 

বিভবশালী, বাহাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতা আছে, 

এবং যাহাদের অনুকরণ অসাধ্য জানিয়া লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত 

হয় না, তাহার! যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত কার্ধ্য করুন তাহাতে- 

কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্তু ধাহার! সেরূপ অবস্থাপন্ন নেন, 

অথচ অরুেশে কিঞধিৎ অর্থব্যয় করিতে পারেন, তাহাদের পক্ষে 

অতিরিক্ত ব্যয়ে আড়ম্বরের সহিত কাধ্য কর! অন্চিত। কারণ 
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প্রথমতঃ তাহাদের সেরপ অর্থধ্যয় নিজের ক্ষতিকর, কেন না 

তাহাদের এত অনিক অর্থনাই যে টাকা জলে ফেলিয়া দিতে 

পারেন। এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সেরূপ কার্ধ্য অন্যের অনিষ্টকর, 

কেনন! তাহাদের দৃষ্টাস্ত তাহাদের সমশ্রেণীর অথচ অপেক্ষাকৃত 
অল্পসঙ্গতিসম্পন্ন লোকে অনুকরণ করিতে চাহে এবং কষ্ট করিয়াও 

অনুকরণ করে, আর তাহা না করিতে পারিলে মনে মনে আরও 

কষ্ট পায়। 

বিবাহউৎসব অতি পবিত্র ধর্মকার্ধ্য । তাহাতে বারবিলাসিনী 

নর্তকীর নৃতাগীত ও নটনটার অভিনয়াদি কোন অপবিত্র আমোদ 

প্রমোদের সংশ্রব থাকা অনুচিত। 

ঢা বিনবাহসম্বক্ধে্ শ্িত্ভিকাল পতিপত্ধীর আভ্রীবন। বিবাহসম্বন্ধের 
সেই কালে স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে আদর ও সম্মান করা, এবং উপ- স্িতিকাল ও 

দেশ ও নিজের দৃষ্টান্তদ্বারা সুশিক্ষা দেওয়]। স্ত্রী সুখহুঃখের জীবনের 
চিরসঙ্গিনী, অতি আদরের বস্তু, কেবল বিলাসের দ্রব্য নহে, সম্মান স্ত্রীকে সম্মান 

পাইবার অধিকারিণী। মন্থু কহিয়াছেন-_ 

“ঘন লাহাফ দুজ্যন্ন হলন্ল লন ইলা: 

অলনাহ্ ল ঘুজ্যন্ল ঝজাঘান্রাদত্তা: দ্ষিযা: ॥১ 
(নারীর আদর যথা সন্ত দেবত।। 

সকলি নিস্ফল যথা নারী অনাদৃতা! ॥) 

স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া! স্বামীর নিতান্ত কর্তব্য, কারণ স্ত্রীর স্ত্রীকে শিক্ষা 

নুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রের উপর স্বামীর, তাহার নিজের, তাহাদের, ' দেওয়া । 

সন্তানের, এবং সমস্ত পরিবারের, সুথশ্বচ্ছন্দ নির্ভর করে। | 

“আবীবাস্' আসল জামা ঘাঘুব্যদ্ধধী বলা ।২ 

১ মনু ৩৫৬ 
২ ছায়ভাগ ১১।১।১। 
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(পতির অর্ধাংশ জায়! শাস্ত্রের বচন ॥ 

পুণ্যাপুণ্যফলভোগে তুল্য ছুই জন ॥) 

এই বুহন্পতিবাক্য কেবল স্ত্রীর স্ততিবাদ নহে, ইহা অমোঘ সত্য। 

স্ত্রীর পাপপুণ্যের ফল স্বামীকে ও স্বামীর পাপপুণ্যের ফল 

স্ত্রীকে ভোগ করিতে হয়, ইহা সামান্ত জ্ঞানে সকলেই জানেন। 
অতএব স্বামী যদি নিজে সুথী হইতে চাছেন তবে স্ত্রীকে 

সুশিক্ষা দেওয়া! তাহার নিতান্ত আবগ্তক। তিনি যদি স্ত্রীর 

শুভকামনা করেন তাহা হইলেও স্ত্রীকে সুশিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । 

স্ত্রী সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্রা না হইলে অপর্যাপ্ত বন্ত্রালঙ্কার ধিয়াও 

নিরন্তর আদর করিয়া! স্বামী তাহাকে স্থথী করিতে পারিবেন না। 

তারপর সন্তানের শিক্ষার নিমিভও স্ত্রীর শিক্ষা আবশ্তক। কেহ 

কেহ মনে করিতে পারেন, সন্তানের শিক্ষা পিতা দিবেন তজ্জন্ত 

মাতার শিক্ষার প্রয়োজন কি। এরূপ মনে করা ভ্রম । আমাদের 

প্রকৃত শিক্ষক, অন্ততঃ চরিত্রগঠন বিষয়ে, মাতা । আমাদের 

শিক্ষা, বিদ্যালয়ে যাইবার বহুপূর্ে, জননীর অঙ্কে আরব হয়। 

এবং তীহার প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক মুখভঙ্গি আমাদের শৈশবের 

কোমলচিত্তে নূতন নূতন ভাব চিরাঙ্কিত করিয়! দেয়। আর 

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাহার প্রক্কৃতি অনুসারে আমাদের 

প্রকৃতি গঠিত হইতে থাকে । তার পর স্বামীর সমস্ত পরিবারের 

স্থথই স্ত্রীর চরিত্রের উপর নির্ভর করে। তিনি প্রথমে গৃহের 
বধূ, কিছুদিন পরে গৃহের কর্রী, এবং তাহারই গৃহকর্মে নৈপুণ্যের 

ও সকলের সহিত মিলিয়া চলিবার কৌশলের দ্বারা গৃহস্থের 

মঙ্গল সাধিত হুয়। 

সত্রীর শিক্ষা! কেবল বিস্তাশিক্ষা নহে, কেবল শিল্প শিক্ষা নহে। 
সে সকল শিক্ষা দিতে পারিলে ভাল, কিন্তু স্ত্রীর অত্যাবশ্তাক 
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শিক্ষা কর্ম্মশিক্ষ! ও ধর্্মশিক্ষা। সে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বামীকে 

কর্মিষ্ঠ ও ধার্ট্িক হইতে হইবে, এবং উপদেশ ও নিজের দৃষ্টাস্ত 

ঘবারা সেই শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা না হইলে কেবল উপদেশ- 

বাক্য সম্পূর্ণ কার্যকারক হইবে ন|। 

স্ত্রীকে সাধ্যমত সুখে স্বচ্ছন্দে রাখা স্বামীর অবশ বর্তব্য। 

কিন্তু ক্ষমতা থাকিলেও স্ত্রীকে বিলাসপ্রিয় না করা তুল্য কর্তব্য। 

স্বামী যদি স্ত্রীর প্রকৃত গুভানুধ্যায়ী হন তাহ! হইলে তিনি কখনই 

স্ত্রীকে বিলাসপ্রিয় হইতে দিবেন না । 

ংসার কঠোর কর্মক্ষেত্র । এখানে বিলাসপ্রিয়্ হইলে কর্তব্য- 

পালনে বিদ্ব ঘটে, এবং ষে স্থখের নিমিত্ত বিলাসলালসা কর! ধায় 

তাহাও পাওয়! যায় না। একথা প্রথমে অতিশয় কটু 
বলিয়! বোধ হইতে পারে । কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 

সী সহধর্টিনাও বটে আনন্দদায়িনীও বটে, তিনি যদি মধ্যে 
মধ্যে একটু আধটু আমোদপ্রমোদদ্বারা স্বামীর আনন্দবিধান না 

করিয়া নিরবচ্ছিন্ন কর্তব্যপাঁলন নিমিত্ত কঠোর ভাব ধারণ করিয়া 

থাকেন, তবে সংসার অসহা স্থান হুইয়৷ পড়িবে। কিন্তু এরূপ 

আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সময়ে সময়ে আহলাদ আমোদ 

করিতে স্ত্রীর কেন স্বামীর পক্ষেও কোন নিষেধ নাই। তবে 

আহ্লাদ আমোদ করা আর বিলাসপ্রিয হওয়া এক. নহে। 

আনন্দলাভের নিমিত্তই লোকে বিলাষের অনুসন্ধান করে, কিন্ত 

তাহাতে প্রক্কত আনন হয় না। কারণ প্রথমতঃ বিলাসের দ্রব্য 
আহরণ কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। দ্বিতীয়তঃ তাহার সংগ্রহ হইলেও, 
তাহাতে তৃপ্তি হয় না, দিন দিন নূতন নৃতন ভোগবাসনা জন্মে,-ও 

তাহার তৃপ্তি হওয়া ক্রমে কঠিন হুইয়। উঠে, এবং তাহার তৃপ্তি না 
হইলেই ক্লেশ হয়। তৃতীয়তঃ বিলাসের দিকে একবার, মন গেলে 

২০৭ 

স্ত্রীকে সাধ্যমত 
সুখে ম্বচ্ছন্দে 
রাখা, কিন্ত 
1বলাসপ্রিয় না 
করা। 



স্বামীর প্রতি 
স্ত্রীর কর্তব্য 
অকৃত্রিমপ্রেষ 

তক্তি। 
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ক্রমশঃ শ্রমসাধ্য কর্তব্য কর্ম করিতে অনিচ্ছা জন্মে । এবং চতুর্থতঃ 
মনের দৃঢ়তার হাস হয় ও কোন অবশ্ঠম্ভাবি অস্তুত ঘটিলে তাহ! 
সহ করিবার শক্তি থাকে না। এই জন্তই বিলাসপ্রিয়ত। নি বিদ্ধ, 

এবং যাহাতে প্ররুত আনন্দ লাভ হয় তাহারই অনুসন্ধানে তৎপর 

থাক! কর্তব্য। বিলাসিতা! পরিণামে হূঃখজনক হইলেও প্রথমে 

সুখকর ও হৃদয়গ্রাহী, এবং প্রকত ও স্থায়ী আনন্দলাভের নিমিত্ত 

যে সংবমশিক্ষা আবশ্তক তাহা প্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্টকর। কিন্তু 

একটু ভাবিয়া দেখিলে এবং বিলাসী ও সংযমী উভয়ের স্থখ ছুঃখের 

জমাথরচ কাটিলে, সুখের ভাগ যে সংযমীরই অধিক তাহাতে 

সন্দেহ থাকিবে ন7া। কারণ সংষমীর কষ্ট যদিও প্রথমে একটু 

অধিক, অভ্যাসত্বারা ক্রমশঃ তাহার হাস হইয়৷ আইসে, ও তাহার 

কর্তব্যপালনে সংসারসংগ্রামে জয়লাভষোগ্য বলসঞ্চমরজনিত 

আনন্দ দিন দিন বুদ্ধি হইতে থাকে । এবং তাহার মন ক্রমে 

একূপ সবল ও দৃঢ় হইয়া উঠে ষে তিনি আর কোন অশুভ ঘটিলে 

বিচলিত হন না। যে স্থামী স্ত্রীর চরিত্র এইরূপে গঠিত করিতে 

পারেন তিনি যথার্থ ই ভাগ্যবান্, ও তাহার স্ত্রীই যথার্থ ভাগ্যবতী । 

ন্বামীর প্রতি স্ত্রীর অকৃত্রিম প্রেম ও অবিচলিত ভক্তি 

থাক! কর্তব্য । স্ত্রীর নিকট অকৃত্রিম প্রেম পাইবার অভিলাধষী 

সকলেই। তবে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ অনেকের মতে যেরূপ সমানে সমানে 

সম্বন্ধ, তাহাতে বোধ হয় একের প্রতি অন্তের ভক্তি সঙ্গত বলিয়া 

তাহাদের মনে হইবে না। কিস্তু এই পতিভস্তি কোন অন্থদার 

প্রাচামতের কথ! নহে। উদ্দার পাশ্চাত্য করি মিল্টন মানবজননী 

ইভের মুখে স্বামিসম্বোধনে এই কথা বলাইয়াছেন__ 

'্ঈীশ্বর তোমার বিধি, তুমি হে আমার, . 
তব আজ্ঞা বিন কিছু জানিব না! আর, 



৩য় অঃ]. পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম । 

এই মোর প্রেষ্ঠ জ্ঞান এ মোর গৌরব 1৮১ 
“স্বামীর ইচ্ছান্গামী হইয়া চলা স্ত্রীর কর্তব্য, তাহা ন! 

হইলে উভয়ের একত্র থাক! অসম্ভব। ছুই জনের ইচ্ছা সকল 
বিষয়ে ঠিক এক হইবে, এরপ আশা করা যায় না। সুতরাং 
একজন অপরের ইচ্ছান্রগামী না হইলে বিবাদ অনিবার্ধ্য। 

এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে স্ত্রী ম্বামীর 

ইচ্ছায় চলিবেন, ইগাই সঙ্গত বোধ হয়। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ 
অধিকতর সবলদেহ বা প্রবলমনা বলিয়া! একথা বলিতেছি না। 

স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুষের দেহের বল অধিক বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া 

পুরুষ স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করিবে ইহ! কাধ্যতঃ অনিবার্য হইলেও 
স্তায়তঃ কর্তব্য নহে। পুরুষের মনের বল স্ত্রীর অপেক্ষা অধিক 

হইলে তার প্রাধান্ত স্তায়সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু সে আধিকা 
সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন, এবং সে সন্দেহ ভগ্ন করা কঠিন, 

ও এ স্থলে নিশ্রয়োজন । এখানে এই পর্য্যস্ত বলিলেই যথেষ্ট 

হইবে, নৈসগিক নিয়মান্ুসারে স্ত্রীকে গর্ভধারণ ও সন্তান পালনার্থে 
মধ্যে মধ্যে কিছুদিনের নিমিত্ত অন্ত কর্মে অক্ষম থাকিতে হয়। 

পুরুষ সকল সময্বেই কর্মক্ষম থাকে । ন্ুতরাং অন্ততঃ এই কারণে 
পারিবারিক কার্যে পুরুষকেই প্রাধান্ত দেওয়। আবস্তক। 

যথেচ্ছাগমনাগমন সম্বন্ধে হ্বামীর অপেক্ষা স্ত্রীর স্বাধীনতা 
অল্প। এ বিষয়ে স্ত্রীকে ম্বামীর মতে চলা নানা কারণে কর্তব্য! 

তন্মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, স্ত্রীর হিতাহিত স্বাখীই- 
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ভান ও কণ্ম। [২য় ভাগ 

অনেক স্থলে ভাল বুঝিবেন। এই স্বাধীনতার বৈষম্য সম্ভবত 

সীমার মধ্যে থাকিলে কোন পক্ষের অনিষ্টকর না হ্ইয়! 
সকলেরই হিতকর হয়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই স্বাধীন ভাবে বাহিরে 

বাহিরে বেড়াইলে গৃহকম্ম্ন যত্বপূর্র্বক দেখ! শুন! হইতে পারে না, 
এবং কর্ম ভাগ করিয়া লইতে গেলে বাহিরের কর্মের ভার 

স্বামীর উপর ও গৃহকর্মের ভার স্ত্রীর উপর থাকাই যথাযোগ্য 
বাবস্থা । স্ত্রীকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে 

একবারে অবরুদ্ধ রাখ! যেমন অন্তায় তেমনই নিক্ষল। মন্থু 

যথার্থই বলিয়াছেন । 

“ক্সহ্ন্যিনা বক্তা: ঘুর বামক্জাহিলি: | 

তআন্নাললান্মলা ঘাব্য ৰ্দ্বগ্রব্া: ভ্তবন্থিলা: 1” ১ 

(সে নহে রক্ষিতা গৃহে রুদ্ধ রাখ যারে । 

স্থরক্ষিতা সেই ত যে রক্ষে আপনারে ॥ ) 

ধন্মকাধ্যে (যথা তীর্থান্দিতে গমনে) ও গৃহ কার্ষে (যথা 

অতিথি আদির সেবায়) হিন্দু স্ত্রীলোকর্দিগের সকলের সম্মুখে 
উপস্থিত হওয়ার নিষেধ নাই, এবং তাহারা উপস্থিত হইয়া! 

থাকেন। তবে আমোদ প্রমোদার্থে তাহারা সর্ধসমক্ষে বাহির 

হুম না, এবং সে প্রথা! নিতান্ত অন্তার়ও বল! বায় না। আমোদ 

প্রমোদ আত্মীয় স্বজনের সন্মুথে সাজে । তাহ! যার তার নিকট 

ও যথা তথা স্ত্রীলোকের পক্ষে কেন পুরুষের পক্ষেও বিধেয় নহে। 
তাহাতে চিত্তের ধীরতা নষ্ট হয়, এবং প্রবৃতিঘকল অসংঘত হইয়া 

উঠে। 

এক্ষণে ন্বিন্াহংনম্ব্ছেল্ল নিন্রত্তি 'কোন্ অবস্থার 

১ মনু ৯।১২। 



৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। 

হইতে পারে, বা কখনও হওয়া! উচিত কি না, এই প্রশ্নের 

কিঞ্চিৎ আলোচন! করা যাইবে। 

ভাবিয়! না দেখিলে প্রথমে মনে হইতে পারে উভয় পক্ষের 

সম্মতিক্রমে এসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন বাধা নাই। কিন্তু 

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে এরূপ গুরুতর 

সম্বন্ধের সেরূপ নিবৃত্তি কোন মতে ন্তা়সঙ্গত হইতে পারে না। 

তাহা হইলে ছুর্ণিবার ইন্দ্রিয়ের সংযত তৃপ্তি, সন্তান উৎপাদন ও 

পালন, দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যন্সেহ হইতে ক্রমশঃ ০স্বার্থপরতা 

ত্যাগ ও পরার্থপরতা অভ্যাস, প্রভৃতি বিবাহসংস্কারের সহুদ্েশ্য- 

সাধন ঘটে না। কারণ তাহা হইলে প্রকারান্তরে যথেচ্ছা ইন্দিয়- 

তৃপ্তি প্রশ্রপর পাইবে, জনকজননীর বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইলে 

সম্তানেরা পালনকালে হয় পিতার না হয় মাতার, কখন বা 

উভয়েরই, যত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে, দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যন্সেহ 

পণুপক্ষী অপেক্ষা মনুষ্যের অধিক আছে বলিয়া আর গৌরৰ 
করিবার অধিকার থাকিবে না, এবং স্বার্থপরতাত্যাগ ও পরার্থ- 

পরতাঅভ্যাসস্থলে তদ্বিপরীত শিক্ষালাভ হইবে। যদিও পাশ্চাত্য 

নীতিবেত্া বেস্থামের ১ মতে বিবাহবন্ধন উভয় পক্ষের স্বেচ্ছায় 

ছেস্ত হওয়া উচিত, কিন্তু সে মত অনুযায়ী প্রথা সভ্যসমাজে 
কোথাও প্রচলিত হয় নাই। 

কেবল পক্ষদিগের ইচ্ছায় না হউক, উপযুক্ত কারণে বিবাহু- 
বন্ধন ছেগ্ত হওয়া! উচিত, অনেকেরই এই মত, এবং অনেক সভ্য-. 

সমাজের প্রচলিত প্রথা সেই মতান্ুসারে সংস্থাপিত হইয়াছে। 
কিন্ত এমত ও এ প্রথ| উচ্চাদর্শের বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বটে 
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নিবৃতি। 

ইচ্ছামতহওয়। 
অন্কৃচিত। 

বথেষ্ট কারণে 
হওয়া নানাদেশে 

বিধিসিদ্ধ, কিন্ত 
তাহা! উচ্চাদদর্শ 
নছে। 



৩৩২ জ্ঞান ও কর্ম । [ ২য় ভাগ 

উভয়পক্ষের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার যদি অতি গঠিত হয় তাহা, 
হইলে তাহাদের একত্র থাকা অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু বেখানে 
তাহার! জানে যে গ্ররূপ অবস্থার তাহার! বিবাহবন্ধনমুক্ত হইতে 

পারে, সেখানে সেই মুক্তিলাভের ইচ্ছাই কতকটা সেঞ্ধপ 

ব্যবহারের উত্তেজক হইয়া উঠে । পক্ষান্তরে যেখানে তাহার! জানে 

যে তাহাদের বন্ধন অচ্ছেগ্ত, সেখানে সেই জ্ঞান গ্ররূপ ব্যবহারের 

প্রবল নিবারকের কার্য করে। হিন্দু সমাজই এ কথার প্রমাণ । 
আমি বলিতেছি না যে হিন্দুসমাজে বিবাহবন্ধন অচ্ছেছ্চ বলিয়া 
সত্রীপুরুষের গুরুতর বিবাদ ঘটে না। কিন্তু ঘটিলেও তাহা এত 

অন্ন স্থলেও এরূপতভাবে ঘটে, যে তজ্জন্ত সমাজের বিশেষ বিদ্ব হয় 

না, এবং বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের বিধিসংস্থাপনের প্রয়োজন 

আছে বলিয়া এখনও কেহ মনে করেন না। 

যে স্থলে একপক্ষের ব্যবহার অপর পক্ষের প্রতি অত্যন্ত 

গহিত ও কলুষিত, সে স্থলে বিবাহবন্ধন হইতে শেষোক্ত পক্ষের 
মুক্তিলাভ অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিপা অনেকেই মনে করিতে 

পারেন। যেব্যক্তি নিজে নির্দোষ এবং কেবল অন্তের দোষে কষ্ট 

পান, অবশ্তই সকলে তাহার জন্ত ছুঃখিত, ও তাহার ক্লেশনিবারণে 

চেষ্টিত হইতে পারে। কিন্তু বিবাহবন্ধনমুক্ত হইয়! তাহার যে 

শাস্তি ও সুখলাভ হয় তাহা জীবন্সংগ্রামে বিজয়ীর স্ুখশাস্তি নহে, 

তাহ! সেই সংগ্রামে অশক্ত হুইয়! পলায়নদ্বার৷ যে নিষ্কৃতিলাভ 

হয় তত্তি্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব বিবাহবন্ধন- 
মোচন নির্দোষপক্ষের হ্ুখকর ও গৌরবজনক নহছে। এবং 
তন্থার! দোষিপক্ষের অবস্থা অতি শোচনীয় হুইয়৷ পড়ে । পাপ- 

ভারাক্রান্ত ব্যক্তি পুণ্যাত্বার সহিত মিলিত থাকিলে কোন, প্রকারে 
কষ্টে সঙ্গীর সাহায্যে সংসারসিস্বতর্ণসদর্থ হইতে পারে, কিন্ত 
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সঙ্গিকর্তৃক পরিতাক্ত হইলে একা তাহার পার হুইবার উপায় 
থাকে না। যাহার মভিত চিরকাল একত্র থাঁকিবার ও সুথহ্ঃখের 

সমভাগী হুইবাঁর অঙ্গীকারে বিবাহ্গ্রস্থিবন্ধন হইয়াছিল, তাহাকে 

এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পরিত্যাগ করা অতি নিষ্ঠুরের কার্ধ্য। 
সত্য বটে প্রণয়ে প্রতারণার যন্ত্রণা অতি তীব্র, সত্য বটে পাপের 

ংসর্গ অতি ভয়ানক । কিন্তু বাহার পরস্পরকে সথপথে রাখিবার 

ভার আপন আপন শিরে লইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন 

কুপথে গেলে অপরের তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। নিশ্চিন্ত হওয়া 

উচিত নহে । বরং তাহার দোষ নিবারণের উপযুক্ত চেষ্টা হয় 

নাই বলিয়! সন্তপ্ত হওয়া, এবং সে দোষ কতকটা নিজ কর্মফল 
বলিয়া মনে কর! উচিত । পাথিব প্রেম প্রতিদানাকাজ্ষী, কিন্ত 

প্রণয় আদৌ স্বর্গীয় বস্তু, নিষ্ষকাম ও পবিত্র, এবং পাপম্পর্শে 
কলুষিত হইবার ভয় রাখে না, বরং সুর্য্যরশ্মির স্তায় নিজ পবিভ্র 

তেজে অপবিত্রকে পবিত্র করিয়। লয় । পবিত্র প্রেমের অমুতরস 

এতই প্রগাটমধুর যে, তাহা হিংসা ঘ্বেষাদির কটুতিক্তরসকে 
আপন মধুরতায় একেবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। দাম্পত্য 

প্রেমের আদর্শও সেইরূপ হওয়া আবশ্তক। একপক্ষ হইতে 

পবিল্র প্রেমের সুধাধারা অজন্্র বর্ধিত হইলে, অপর পক্ষ যতই 

নীরস হউক তাহাকে আর্জ হইতে হইবে, যতই কটু হউক 

তাহাকে মধুর হইতে হইবে, যতই কলুধিত হউক তাহাকে 
পবিত্র হইতে হইবে । এ সকল কথ! কাল্পনিক নহে। সকল 

দেশেই দাম্পত্য প্রেমের এই মধুময় পবিত্র ফল ফলিয়৷ থাকে, 
এবং অনেকেই অনেক স্থানে তাহার উজ্দ্ল দৃষ্টাস্ত দেখিয়াছেন। 
ভারতে হিন্দু সাজে আর বতই ফোষ থাকুক, দাম্পত্য প্রেমের 
অতি উচ্চাদর্শই সমস্তদোষসত্ধেও হিন্দু পরিবারকে এখনও নুখের 
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মৃত্যুতে ও 
বিবাহবন্ধন 
ছিন্ন হওয়! 

দর্শ নহে। 
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আবাস করিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই সমাজে বিবাহবন্ধন ছেদনের 

প্রয়োজনীয়ত। কাহাকেও অনুভব করিতে দেয় নাই । অতএব 

উপযুক্ত কারণে বিবাহবদ্ধন ছেস্ত হওয়ার প্রথ। নানাদেশে প্রচলিত 
থাকিলেও তাহা উচ্চাদর্শ নহে। 

একপক্ষের মৃত্যুতে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হওয়া উচিত কি না ইহা 
বিবাহবিষয়ক শেষ প্রশ্ন। মৃত্যুতে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়, এইমত 

প্রায় সর্বত্র প্রচলিত, কেবল পজিটিভিষ্ট, সম্প্রদায়ের ১ মধ্যে এবং 

হিন্দুশান্ত্রানুলারে তাহা অনুমোদিত নহে। যদিও হিন্দুশান্ত্রমতে 
এক স্ত্রী বিয়োগের পর স্বামী অন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন, 
তাহাতে প্রথম স্ত্রীর সহিত সন্বন্ধনিবৃত্তি বুঝায় না, কারণ প্রথম 

স্ত্রী বর্তমানেও হিন্দু স্বামী দ্বিতীর স্ত্রীগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু 
পুরুষের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও হিন্দুশান্ত্রে তাহ! সমাদৃত 
নহে। ২ স্ত্রীর যেমন পতিবিয়োগের পর অন্তপতি গ্রহণ অনুচিত 

স্বামীর পক্ষেও তেমনই স্ত্রীবিয়োগের পর অন্ত স্ত্রী গ্রহণ অনুচিত, 
কম্টির এইমত যে বিবাহের উচ্চাদর্শ অনুযায়ি তাহাতে সন্দেহ 

নাই। তবে সেই উচ্চাদর্শ অনুসারে জনসাধারণ চলিতে পারিবে 

এখনও এ আশা করা যায় না। প্রার সকল দেশেই ইহার 
বিপরীত রীতি প্রচলিত, এবং হিন্দুসমাজে সেই উচ্চাদর্শান্ুযায়ী 

প্রথা যতদুর প্রচলিত আছে তাহা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের অধিক 
অনুকূল, এই পক্ষপাত দোষজন্ত সে প্রথা অন্ত সমাজের লোকের 
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নিকট, এবং হিন্দুসমাজের সংস্কারদিগের নিকট, সমাদূত নছে, 

বরং তাহ! অতি অন্তায় বলিয়! নিন্দিত। 

কিন্তু ইহা মনে রাখ! উচিত যে, বর্দি দেশের অর্ধেক লোক 

কোন' উচ্চাদর্শীস্থ্যায়ী প্রথা পালন করে, অপরার্ধ তাহা পালন 

না করিলে তাহারাই নিন্দনীয়, প্রথ! নিন্দিত হইতে পারে ন1। 

চিরবৈধব্য উচ্চাদর্শের প্রথ৷ হইলে, পুরুষের! পত্বীবিয়োগের পর 

অন্ত স্ত্রীগ্রহণ করে বলিয়া, সে প্রথ রহিত কর! কর্তব্য নচে। বরং 

পুরুষের! যাহাতে সেই উচ্চাদর্শানুসারে চলিতে পারে তদিষয়ে যত্ব 

করাই সমাজসংস্কারকদ্িগের উচিত । অতএব মুল প্রশ্ন এই যে, 

পুরুষেরা যাহাই করুক ন! কেন, স্ত্রীলোকদিগের চিরবৈধব্যপালন 

জীবনের উচ্চাদর্শ বটে কি ন|। 

এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দ্বিতে হইলে, বিবাহের উদ্দোশ্থের 

প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্তক । 
বিবাহের প্রথম উদ্দোশ্ত অবশ্তই সংবতভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসাধন 

এবং সম্তানউৎপাদন ও সন্তানপালন। কিন্তু তাহাই বিবাহের এক 

মাত্র বা শ্রেষ্ঠ উদ্দেগ্ত নহে। বিবাহের দ্বিতীয় এবং শ্রেঠ উদ্দেশ্ঠ 

দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যন্সেহ হইতে ক্রমশঃ চিত্তের সংপ্রবৃত্তিবিকাশ 

ও তন্বার1 মনুষ্যের শ্বার্থপরতাক্ষয়, পরার্থপরতাবৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক 

উন্নতি লাভ। যদি প্রথম উদ্দেশ্ত বিবাহের এক মাত্র উদ্দেশ্ঠ 

হইত, ষস্তান জন্মাইবার পূর্বে পতিবিয়োগ হইলে দ্বিতীয় পতি: 

বরণে বিশেষ দোষ থাকিত না। তবে সন্তান জন্মাইবার পর: 

দ্বিতীর পতিগ্রহণে সে সন্তান পালনের ব্যাধাত হইত, সুতরাং সে 

স্থলে চিরবৈধবায, কেবল উচ্চাদর্শ কেন, প্রয়োজনীয় হইত। কিন্তু 

বিবাহের দ্বিতীয় উদ্দেশ্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চিরবৈধব্যপালনই 
যে উচ্চাদর্শ ততপ্রতি কোন সন্দেহ থাকে না। 

৮, 

৩৩৫ 

চিরবৈধব্য 

উচ্চাদর্শ। 
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যে পতিপ্রেমের বিকাশ ক্রমশঃ পত্বীর স্বার্থপরতাক্ষয়ের ও 

আধ্যাত্মিক উন্নতির হেতু হইবে, তাহ যদ্দি পতির অভাবে লোপ 

পায়, এবং আপনার সুখের নিমিত্ত যদি পত্বী তাহা! অন্ত পতিতে 

হ্ন্ত করেন, তাহা হইলে আর স্বার্পরতাক্ষয় কি হইল? ইহার 

উত্তরে কখন কথন বিধবাবিবাহের অনুকূল পক্ষদিগের নিকট এই 

কথা৷ শুনা যায় যে, ধাহারা বিধবাবিবাহ নিষেধ করেন তাহার! 
বিবাহ কেবল ইন্ত্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত আবশ্কক মনে করেন, ও 

বিবাহের উচ্চাদর্শ ভুলিয়! যান। বাস্তবিক বিধবার বিবাহ কর! যে 

কণ্তব্য তাহা কেবল ইন্দত্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত নহে, তাহ! পতিপ্রেম 

অপত্যন্সেহাদি উচ্চবৃত্তি সকলের বিকাশার্থ। একথা একটু বিচিত্র 
বটে। বিধবাবিবাহের নিষেধ বিধবার অধ্যাত্মিক উন্নতির বাধা- 

জনক, ও বিধবাবিবাহের বিধি সেই উন্নতিসাধনের উপায়, দেখা 

যাউক এ কথ কতদূর সঙ্গত । পতিপ্রেম একদাই সুখের আকর 
ও স্বার্পরতাক্ষয়ের উপায়। কিন্তু তাহা সুখের আকর বলিয়া, 

অর্থাৎ বৈষগ্িক ভাবে, অধিক আদ্ৃত হইলে, তদ্ারা স্বার্থপরতা- 

ক্ষয়ের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাববিকাশের সম্ভাবন! অন্ন। বিধবার 

আধ্যাত্মিক ভাবে পতিপ্রেম অন্ুশীলনার্থ দ্বিতীয় পতিবরণ 

নিশ্রয়োজন, পরস্ত বাধাজনক। তিনি প্রথম পতি পাইবার 

সময় তাহাকেই পতিপ্রেমের পুর্ণ আধার মনে করিয়। তাহাতে 

আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, অতএব তীহার মৃত্যুর পর স্থৃতিতে স্থাপিত 

তাহার মুত্তি জীবিত রাখির। তাহার প্রতি প্রেম অবিচলিত রাখিতে 
পারিলে তাহাই নিঃম্বার্থ প্রেমের ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধন। 

সে প্রেমের অবশ্তই প্রতিদান পাইবেন না, কিন্তু উচ্চাদর্শের 

প্রেম প্রতিদান চাহে না। পক্ষান্তরে বিধবার পত্যন্তরগ্রহণে 

তাহার পতিগ্রেমান্ুশীলনের গুরুতর সঙ্কট অবশ্তই ঘটিবে। যে 
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প্রথম পতিকে পতিপ্রেমের পুর্ণাধার বলিয়৷ আত্মসমর্পণ করিয়া- 

ছিলেন, তাহাকে ভুলিতে হইবে, হৃদয়ে অঙ্কিত তাহার মুন্তি 
মুছা ফেলিতে হুইবে, এবং তাহাতে অর্পিত প্রেম তীহা 
হইতে ফিরাইয়া লইয়! অন্ত পাত্রে স্তস্ত করিতে হইবে। এ সকল 
কাধ্য আধ্যাত্মিক উতৎকর্ষসাধনের গুরুতর বাধাজনক ভিন্ন কখনই 
তছুপষোগি হইতে পারে না। সত্য বটে মৃতপতির মুত্তি ধ্যান 
করিয়৷ তত্প্রতি প্রেম ও ভক্তি অবিচলিত রাখ অতি কঠিন কার্ধ্য, 

কিন্তু তাহা যে অসাধ্য বা অন্ুখকর নহে, হিন্দু বিধবার পবিত্র 

জীবন তাহার প্রচুর প্রমাগ। সকলেই যে চিরবৈধব্যপালনে 
সমর্থ এ কথা বলি না। যিনি অক্ষম তাহার জন্ত হৃদয় অবশ্থুই 

ব্যথিত হয়, এবং তিনি বদি পত্যান্তর গ্রহণ করেন তাহাকে মানবীই 

বলিব, কিন্তু ষিনি পবিত্র ভাবে চিরবৈধব্যপালনে সমর্থ, তাহাকে 

দেবী বলিতে হইবে, এবং তাহার জীবনই বিধবাজীবনের উচ্চাদর্শ 
অবশ্তই বল! কর্তব্য । 

চিরবৈধব্য উচ্চ আদর্শ ইহা শ্বীকার করিয়াও অনেকে বলেন, 

সে উচ্চাদর্শ সাধারণের পক্ষে অন্থুসরণযোগ্য নহে, এবং সাধারণের 

পক্ষে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে অনুকূল 

যুক্তির কিঞ্চিৎ আলোচন! কর! যাইবে। 
এই আলোচনার পুর্বেই কএকটি কথ! স্পষ্ট করিয়া বলা 

কর্তব্য। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিতেছিলাম . 

তাহ! হিন্দুশান্ত্ররে কথা নহে, সামান্ত যুক্তির কথা। এবং বল! 

আবশ্তক, এখনও যে কিঞ্চিং আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহাও 

কেবল যুক্তিমূলক আলোচনা, হিন্দুশান্ত্মূলক আলোচনা নহে। 

স্থুতরাং বিধবাবিবাহ কখনও হওয়া উচিত কি না? এ প্রন 

এখানে উঠিতেছে না। চিরবৈধব্যপালন উচ্চাদর্শ হইলেও সে 
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আদারশামুস।রে সকলেই যে চলিতে পারে এরূপ মনে করা যায় 

না। বৈধব্য যে দ্র্বলদেহধারিণী মানবীর পক্ষে প্রথম অবস্থায় 

কষ্টকর ইহ! অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। সেই কষ্ট কথন 

কখন, যথা বালবৈধব্যস্থলে, মর্দরবিদারক, এবং বিধবার কষ্টে 

সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হইবে । যিনি আধ্যান্সিক বলে সে কষ্ট 

অকাতরে সহা করিয়া ধর্মব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, 
তাহার কাধ্য অবশ্যই প্রশংসনীয়। ঘিনি তাহা করিতে অক্ষম, 

তাহার কার্ধ্য প্রধংসনীয় নহে, তবে সে কার্য্ের নিন্না করাও 

উচিত নহে । কারণ আমর] অবস্থার অধীন, আমাদের দোষগুণ 

ংসর্গজাত। পিতামাতার নিকট হইতে যেরূপ দেহ ও মন প্রাপ্ত 

হইয়াছি, এবং শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, ও নিত্য আহার ব্যবহার দ্বারা সেই 

দেহ ও মন যেরূপ গঠিত হইয়াছে, তাহারই উপর আমাদের 
কাধ্যাকার্ধয নির্ভর করে। সুতরাং যদ্দি কেহ চিরবৈধব্যপালনে 

অক্ষম হন, তাভার অক্ষমতার জন্য দায়িত্ব কেবল তাহার নছে, 

সে দায়িত্ব তাভার পিতামাতার উপর, তাহার শিক্ষাদদাতার উপর, 

এবং তাঁহার সমাজের উপরও বর্ে। তিনি ইচ্ছা! করিলে অবশ্তই 

বিবাহ করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার 

নাই, এবং সে বিবাহ, হিন্দৃশাস্ত্র যাহাই বলুন, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্্র 
বিদ্তাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বিধিবদ্ধ ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন 

অনুসারে পিদ্ধ। অতএব প্রয়োজন হইলে বিধবাবিবাহ হওয়। 

উচিত কি না, এ গ্রশ্ন, অন্ত সমাজের ত কথাই নাই, হিন্দুসমাজেও 
আর উঠিতে পারে না। এক্ষণকার প্রশ্ন এই যে, বিধবাবিবাহ 

সর্ধত্র প্রচলিত প্রথা হওয়া, এবং চিরবৈধব্যপালন উচ্চাদদর্শ 

হইলেও তাহ! সেই প্রথার ব্যতিক্রমস্বরূপ থাক!, উচিত, কি 

চিরবৈধব্যপালনই প্রচলিত প্রথ! হওয়া, ও বিধবাবিবাহ তাহার 
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ব্যতিক্রম স্বরূপ থাকা, উচিত। এই প্রশ্নের সছত্তর কি তাহাই 
এক্ষণে বিবেচ্য । 

,যে সকল দেশে বিধবাবিবাহপ্রথ! প্রচলিত আছে সেখানে 

যে তাহ! উঠিয়া যাইবে এ সম্ভাবনা! নাই। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত 

কম্টি অনেকদিন হইল চিরবৈধব্যপালনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 

করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার কথায় পাশ্চাত্য প্রথার কোন 

পরিবর্তন ঘটে নাই । তবে অধুন! পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকের! আপনাদের 
স্বাধীনতা সংস্থাপন নিমিত্ত যেরূপ দৃঢ়ব্রত ও বন্ধপরিকর হইয়াছেন, 

তাহাতে বিধবা কেন কুমারীরাও বোধ হয় ক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 

হইতে অনিচ্ছুক হইবেন, এবং তাহা হইলে হয়ত তাহাদের সেই 
দৃঢ়ব্রতের একটি ফল স্বরূপ, পাশ্চাত্য দেশেও পবিত্র চিরবৈধব্যের 
উচ্চাদর্শ সংস্থাপিত হইতে পারিবে । কিন্তু সে সকল দূরের কথা । 

এক্ষণে নিকটের কথা এই যে হিন্দুসমাজে যে চিরবৈধব্য প্রথা 

প্রচলিত আছে তাহ! উঠিয়। যাওয়া! উচিত কিনা । 

এই প্রথার প্রতিকূলে যে সকল কথা আছে তাহা এই। 
প্রথমতঃ ইহা বল! হয় যে, এ প্রথার ফল স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি অতি 

বিষদৃশ। এ আপত্তির উল্লেখ ও কিঞ্চিৎ আলোচন! পূর্বে 

হইয়াছে । পুরুষের! স্ত্রী বিয়োগের পর পুনরায় দ্ারপরিগ্রহ করেন 

বলিয়াই ষে স্ত্রীলোকেও পতিবিয়োগের পর পত্যস্তর গ্রহণ করি- 

বেন, ইহ! অসঙ্গত প্রতিহিংসা । নৈসর্গিক নিয়মানলারে স্ত্রীপুরুষের- 

অধিকারবৈষমা অনিবার্য । সস্তানউৎপাদদন ও সন্তানপালনে 

প্ররুৃতিকর্তৃকই পুরুষ অপেক্ষ। স্ত্রীর উপর অধিক ভার স্তস্ত। 

ভ্রণের বাসস্থান মাতৃগর্ভে, শিশুর আহার মাতৃবক্ষে । স্ত্রীর গর্ভা- 
বস্থায় বা সন্তানের শৈশবাবস্থায় পতিবিয়োগ হইলে পত্যস্তর 

গ্রহণে অবশ্থই বিলম্ব করিতে হইবে। তার পর এ সকল দেহের 
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কথ ছাড়িয়া দিয়া, মনের ও আত্মার কথ! দেখিতে গেলেও স্ত্রী- 

পুরুষের অধিকারবৈষম্য অবস্থাই থাকিবে, এবং সে কথ! পুরুষের 

পক্ষপাতী হইয়া! বলিতেছি না, স্ত্রীর পক্ষপাতী হুইয়াই বলিতেছি। 

পুরুষকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সংসারধাত্র! নির্বাহার্থে অনেক সময় 

কঠোর ও নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে হয়, এবং তজ্জন্ত হৃদয় ও মন নিষ্ঠুর 
হইয়! বায়, ও আত্মার পূর্ণ বিকাশের বাধা জন্মে। স্ত্রীকে তাহা 

করিতে হয় না। ম্থতরাং তাহার হৃদয় ও মন কোমল থাকে । 

তণ্তিন্ন স্বভাবতঃই (বোধ হয় স্য্টিরক্ষার নিমিত্ত ) তাহার মতি 

স্থিতিশীল ও নিবৃত্তিমার্গমুখী, তাহার সহিষুণতা, স্বার্থত্যাগশক্তি ও 

পরার্থপরতা, পুরুষের অপেক্ষ! অনেক অধিক । সুতরাং তাহার 

পক্ষে স্বার্থত্যাগের নিয়ম যদি পুরুষের সম্বন্ধীয় নিয়মাপেক্ষা 

কঠিনতর হইয়া থাকে, তিনি তাহা পালনে সমর্থ বলিয়াই সেরূপ 
হইয়াছে, এবং সেই নিয়মবৈষম্য তাহার গৌরব ভিন্ন লাঘবের 

বিষয় নহে। এই জন্য এস্থলে তাহার প্রতিহিংস! অসঙ্গত বলিয়া 

উল্লেখ করিয়াছি । এবং ধাহার! তাহাকে সেই অসঙ্গত প্রতিহিংসায় 

প্রোৎসাহিত করেন তাহাদিগকে তাহার প্রকৃত বন্ধু বলিতে 

সন্দেহ হইতেছে । 
চিরবৈধব্য প্রথার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ইহা! অতি 

নির্দয় প্রথা, ইহা বিধবাদদিগের ছুঃসহ বৈধব্যযস্ত্রণার প্রতি 

দৃক্পাতও করে ন|। বিধবার দৈহিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি 
করিতে গেলে এ আপত্তি অতি প্রবল বলিয়া অবস্থাই স্বীকার 

করিতে হুইবে। বিধবার দৈহিক কষ্টের জন্য ব্যথিত ন! হয় এরূপ 

নির্দয় হাদয় অতি অল্পই আছে। কিন্তু মানুষ কেবল দেহী নহে, 

মানুষের মন ও আত্ম দেহ অপেক্ষা অধিক মুল্যবান, অধিক প্রবল। 

দেহরক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি অভাব অবশ্ত পূরণীয়। কিন্তু মনের 
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ও আত্মার উপর দেহের প্রতৃত্ব অপেক্ষা দেছের উপর মনের ও 
আত্মার প্রভূত্ব অধিকতর বাঞ্চনীয় । এবং দেহের কিঞ্চিৎ কষ্ট 
স্বীকার করিলে দি মনের ও আত্মার উন্নতি হুপ্,, তবে সে কষ্ট 
কষ্ট বলিয়া গণ্য নহে। দেহের কষ্ট স্বীকার করিয় বুদ্ধি দ্বার! 
প্রবৃত্তির শাসন, ও ভাবি অধিক ম্থখের উদ্দেশে বর্তমান অল্প- 

স্থখের লোভ সম্বরণই মানবজাতীর পণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠত্বের ও 

উত্তরোত্তর ক্রমোন্নতির কারণ] পণ্ড ক্ষুধার্ত হইলে আত্মপর 
বিচার না করিয়া সম্মুখে যে খাস্ত্্ব্য পায় তাহাই ভক্ষণ করে। 
অসভ্য মনুষ্য প্রয়োজন হইলে আত্মপর বিচার না করিয়া নিকটে 

যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য পায় তাহাই গ্রহণ করে। সভ্য মনুষ্য 
সহস্র প্রয়োজন হইলেও পরস্বাপহরণে পরাজ্ধুখ থাকে। বিধবা 
বদি কিঞ্ দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিয়া চিরবৈধব্পালন দ্বার 

সমধিক আত্মোক্পতি ও পরহিত সাধনে সমর্থ হন, তবে সে কষ্ট 

তাহার কষ্ট নহে, এবং যাহার! তাহাকে সে কষ্ট স্বীকার করিতে 
উপদেশ দেন, তীাহার। তাহার মিত্র ভিন্ন শত্রু নহেন। চিরটবধব্য 
পালন করিতে ' গেলে অন্তান্ত সৎকর্মের স্তায় তাহার নিমিত্ত ও 
শিক্ষা ও সংযম আবশ্বক। বিধবার আহার ব্যবহার সংবত ও 

ব্রহ্ধচর্যোপযোগী হওয়া আবশ্তক। মতস্তমাংসাদি শারীরিক- 

বৃত্তিউত্তেজক আহার ও বেশভূষ! . বিলাসবিত্রমাদি মানসিক 
প্রবৃত্তি উত্তেজক ব্যবহার, পরিত্যাগ না! করিলে চিরবৈধব্যপালন :. ' 
কঠিন। এই জন্ত বিধবার ব্রক্গচর্ধয ব্যবস্থা । ব্রক্ষচরধ্য পালনে 
ইন্জিয়তৃপ্তিকর আহারবিহারাদি কিঞিৎ দৈহিক স্থখভোগ পরিত্যাগ 
করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে নীরোগ, সুন্থ, সবল শরীর 
ও তজ্জনিত মানসিক স্কদ্তি ও সহিষুতা, এবং তৎফলে বিশুদ্ধ স্থারী 
সুখ পাওয়৷ যায়। অতএব ব্রক্গচর্ধ্য আপাততঃ কঠোর বোধ 

৩১১ 
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হইলেও তাহ বাস্তবিক চিরম্থখের আকর। ন! বুঝিয়৷ অদুর- 

দর্শীরা ব্রহ্মচর্য্যের নন্দ! করে, এবং না জানিয়াই ভারতব্যবস্থাপক- 

সভার একজন মনম্বী সভ্য বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার 

সময় হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচখ্য ভয়াবহ বাঁলয়! উল্লেখ করিরাছিলেন। 

এ সম্বন্ধে আর একটী কঠিন কথা আছে। বিধবা কন্ত। ব 
পুত্রবধূকে ব্রন্মচধ্য পালন করাইতে হইলে, পিতামাতা ব' শ্বশুর 

শ্বশরকেও আহার ব্যবহারে সেইরূপ ব্রহ্ষচধ্য পালন করিতে 

হয়। কিন্তু তাহ! তীহার্দের পক্ষে, আপাততঃ অন্গুখকর হইলেও, 

পরিণামে শুভকর, এবং কন্তা। বা পুত্রবধূর চিরটৈধব্যপালনজনিত 

পুণ্যের ফল বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ষচর্য্যপালনে দীক্ষিত হইয়৷ 

স্থস্থদবল শরীরে বিধবা নান! সৎকর্ম দৃঢ়ব্রত হইতে পারেন-_ 

যথা! পরিজনবর্গের শুশ্রুষা, পরিবারস্থ শিশুদিগের লালনপালন ও 

রোগীর সেবা, ধশ্মচচ্চা, ও নিজের শিক্ষালাভ ও পরিবারস্থ 

স্্রীলোকদিগের শিক্ষাপ্রদান। এইরূপে তীব্র কিন্তু হুঃখজড়িত 

বৈষয়িক সুখে না! হউক, প্রশান্ত নিন্ মল আধ্যাত্মিক সুখে, বিধবার 

পরহিতে নিয়োজিত জীবন কাটিয়৷ যায়। ইহ! কাল্পনিক চিত্র 

নহে। এই শাস্তময় জ্যোতির্ময় পবিত্র চিত্র এখনও ভারতে 

অনেক গৃহ উজ্জল করিয়৷ রাখিয়াছে। আমার অযোগ্য লেখনী 

তাহার প্রর্কৃত সৌন্দধ্য অস্কিত করিতে অক্ষম। যে প্রথার ফল 

বিধবারপক্ষে ও তাহার পরিজনবর্গেরপক্ষে পরিণামে এত শুভকর, 

তাহার আপাততঃ কঠোরতা দেখিয়া তাহাকে নির্দয় বল! উচিত 

নহে। 

চিরবৈধব্যপ্রথার প্রতিকূলে তৃতীয় আপত্তি এই যে, এ প্রথার 
অনেক কুফল আছে, বথা গুণগ্ুব্যভিচার ও ভ্রণহৃত্যা। এরূপ 

কুফল যে কখনও ফলে না একথা বলা যায় না। কিন্তু তাহার 
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+-পরিমাণ কত? ছুই একটা স্থলে এরূপ ঘটে বলিয়া প্রথা নিন্দ- 

নীয় হইতে পারে না। বিধবার মধ্যে কেন, সধবার মধ্যেই কি 

ব্যভিচার নাই? কিন্তু এবিষয় লইয়া অধিক কথা বলা এক্ষণে 

নিশ্রয়োজন, কারণ বিধবার বিবাহ এক্ষণে আইন অনুসারে পিদ্ধ, 

এবং ধিনি চিরবৈধব্যপালনে অক্ষম তিনি ইচ্ছা! করিলেই বিবাহ 

করিতে পারেন। তাহার নিমিত্ত প্রথ৷ পরিবর্তনের প্রয়োজন 

নাই। 

চিরবৈধব্য প্রথার বিরুদ্ধে চতুর্থ ও শেষ কথা বোধ হয় এই যে, 

এ প্রথা যতদিন প্রচলিত থাকিবে ততদিন বিধবার! ইচ্ছামত 

বিবাহ করিতে, ব! তাহাদের পিতামাতা ইচ্ছামত তাহাদের বিবাহ 

&. দ্রিতে, সাহন করিবেন না। কারণ, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে 

কাধ্য করিতে সকলেই সঙ্কুচিত হয়, এবং সেইরূপ কাধ্য জন- 

সমাজে নিন্দিত অথব! অত্ন্ত অনাদৃত হয়। অতএব আন্দোলন 

দ্বারা লোকের মত পরিবর্তন করি, যাহাতে এ প্রথ! উঠিয়া যায় 

ভাহ। কর! সমাজসংস্কারকদিগের কর্তব্য । 

এই জন্তই বোধ হয় বিধবাবিবাহ এক্ষণে আইন সিদ্ধ হইলেও, 

এবং তাহাতে বাধা দিতে কাহার কোন অধিকার না থাকিলেও, 

বিধবাবিবাহের 'নুকূলপক্ষগণ চিরবৈধব্য প্রথা উঠাইয়৷ দিবার 

নিমিত্ত এত যত্ববান। যদিও তাহারা অথবা! তাহাদের মধ্যে 

অধিকাংশ ব্যক্তি স্বীকার করেন, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চিরবৈধব্যপালন 

উচ্চাদর্শ, তথাপি তাহার! চাহেন যে, সেই উচ্চাদর্শ পালন, প্রথা 

না হইয়৷ প্রথার ব্যতিক্রম ম্বরূপ থাকে, এবং বিধবাবিবাহই 

প্রচলিত প্রথা হয়। যখন ইচ্ছা করিলেই বিধবার বিবাহ অবাধে 

হইতে পারে, তখন কেন যে তাহারা শ্বীকৃত উচ্চাদর্শানযারী 

প্রথা উঠাইয়৷ দিয়া বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে চাছেন 
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তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তাহারা চিরকৌমারব্রতের 
ভুরি প্রশংসা করেন, অথচ চিরবৈধব্য প্রথ! উঠাইবার নিমিত্ত 

বদ্ধপরিকর, ইহা! বিচিত্র বলিয়া! বোধ হয় । বদি এ প্রথা প্রয়োজন 

ব! ইচ্ছামত বিধবাবিবাহের বাধাজনক হইত তাহ! হইলে তাহা! 
উঠাইয়৷ দিবার চেষ্টার কারণ থাকিত। কিন্তু সমাজবন্ধন এখন 

এত শিথিল, ও সমাজের শক্তি এখন এত অল্প, যে, সমাজের প্রথা 

কাহারও ইচ্ছার গতি রোধ করিতে পারে না। তবে ইহা অবশ্য 

স্বীকার করিতে হুইবে, যদিও উক্ত প্রথ! বিধবার বিবাহে ইচ্ছা 

জন্মিলে তাহাকে বাধা দিতে পারে না, কিন্তু সেই ইচ্ছা জন্মাইবার 

প্রতিবন্ধকতা করে। আর সেই জন্তই, যদ্দিও অর্ধশতাবীর 

অধিককাল বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হুইয়াছে, অগ্যাপিও 

হিন্দুবিধবার বিবাহসন্বন্ধে সাধারণতঃ পূর্ববরূপ অনিচ্ছার পরিবর্তন 

হয় নাই। তাহ! হইলে কথাটা এইরূপ দ্াড়াইতেছে, হিন্দুবিধবা- 

দিগের বিবাহে অনিচ্ছা রহিত করিয়! তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মানই 

সমাজসংস্কারকদিগের উদ্দেহা। কিন্তু সে উদ্দেশ সাধনের ফল 

কি? তাহাতে বিধবাদিগের কিঞ্চিৎ ক্ষণভঙ্কুর প্রহিক স্থথ হইতে 

পারে, কিন্তু তন্বারা ন! তাহাদের কোন স্থারিস্থখ, না সমাজের 

কোন বিশেষ মঙ্গল হইবে। পক্ষান্তরে পূর্কেই দেখান গিয়াছে, 
চিরবৈধব্যপালনে তাহাদের স্থায়ি নির্মশলস্থথ ও সমাজের প্রভূত শুভ 

সম্পাদিত হয়। আত্মনংযম, স্বার্থত্যাগ, পরার্থপরায়ণত। প্রভৃতি 

উচ্চগুণের বিকাশ অন্তান্ত বিষয়ে মনুষ্যের ক্রমোন্নতির লক্ষণ 

বলিয়া! আমর! স্বীকার করি, কিন্ত বিধবার বিবাহ বিষয়ে 

তদ্বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিতে চাহি, ইহার কারণ বুঝ! ভার। 

হয়ত কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন, পাশ্চাতাদেশে 

বিধবাবিবাহ্প্রথ। প্রচলিত, ও সেই সকল দেশেই বৈষরিক উন্নতি 
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ধিক, অতএব আমাদের দেশেও সেই প্রথা প্রচলিত হুইলে 

সেইরূপ উন্নতিলাভ হইবে । কিন্তু একথা আদ যুক্তিসিদ্ধ নহে । 
বাল্যবিঝাছের সহিত দেশের অবনতির কাধ্যকারণসন্বন্ধ থাকিতে 

পারে, কিন্তু চিরবৈধব্য পালনের সহিত দেশের অবনতির কি সম্বন্ধ 
বুঝ! যায় না। য্দি একথা ঠিক হুইত যে, সমাজে স্ত্রী অপেক্ষা 

পুরুষের সংখ্যা অধিক, এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হুইলে 

অনেক পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হয়, আর তজ্জন্ত দেশের 

লোকসংখ্যা সমুচিত বুদ্ধি হইতেছে না, তাহা হইলেও একথা 

বুঝা বাইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরুষ সংখ্যায় স্ত্রী অপেক্ষা অল্প, 
স্থতরাং বিধবার বিবাহপ্রথ৷ প্রচলিত হইলে সকল কুমারী স্বামী 

প্পাইবেন না। অতএব পাশ্চাতাদেশের রীতিনীতি সমস্তই 
অন্থকরণীয়, ইহা স্বীকার না করিলে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত 

করিবার চেষ্টার কারণ উপলব্ধি হয় না । 

শীতোষ্ময় জড়জগতে তাহাকেই সবলদেহ বলি যে অর্েশে 

রোগাক্রান্ত না হইয়া! শীতোষ্ষ সহা করিতে পারে। তেমনই 

এ স্থথছুঃখময় সংসারে তাহাকেই সবলমনা বল! যায় যিনি সমভাবে 

স্খছুঃখ ভোগ করিতে পারেন, হুঃখে অনুদ্িগ্রমন! এবং সুখে 

বিগতন্পৃহ থাকিতে পারেন । নিরবচ্ছিন্ন স্থুখ কাহারই ভাগ্যে 

ঘটে না, দুঃখের ভাগ সকলকেই লইতে হয়, স্কতরাং সেই শিক্ষাই 

শিক্ষা যন্্ার! শরীর ও মন এমন ভাবে গঠিত হয় যে, ছুংথভার 
বহনে কোন কষ্ট হয় না। সুখাভিলাষ করিতে গেলে সেই 

স্থথের কামনা! করিতে হয় যাহার হাস নাই ও যাহাতে হঃখের 
কালিমা মিশ্রিত নাই । পতি গেলে পত্যান্তর সম্ভাবা, কিন্তু পুত্র কি 

কন্তা গেলে তাহার অভাব কিসে পূরণ হইবে? যে পথে 

গেলে সকল অভাব পুরণ হয়, অর্থাৎ অভাবকে অভাব বলিয়া 
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বোধ হয় না, সেই নিবৃত্তিমুখ পথ প্রেয়্ না হইলেও শ্রেয়। সেই* 
পথে যাহার! বিচরণ করেন তাহারা নিজে প্রকৃত সখী, এবং 

নিজের উজ্্বল দৃষ্টান্ত দ্বার! অন্টেরও ছুঃখভার একেবারে মোচন 
না৷ করুন তাহার অনেকটা লাঘব করেন। হিন্দু বিধবাগণ 

্রহ্মচধ্য ও সংযম দ্বারা পরিশোধিত দেহ ও মন লইয়৷ সেই নিবৃত্তি- 

মার্গ অনুসরণ করেন। সেই সুপথ হইতে ফিরাইয়! তাহাদিগকে 

বিপথগামী করিবার চেষ্টা করা, না তাহাদের পক্ষে, না সাধারণ 

সমাজের পক্ষে, হিতকর। হিন্দু বিধবার ছুঃসহকষ্ট্ের কথা 

ভাবিতে গেলে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু তাহার অলোক- 

সামান্ কষ্টসহিষ্ণুতা ও তাহার অসাধারণ স্থার্থত্যাগের প্রতি 

দৃষ্টি করিতে গেলে মন যুগপৎ বিস্ময়ে ও ভক্তিতে পরিপ্লত হয়। এ 

হিন্দু বিধবাই সংসারে পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। 
তাহার উজ্জ্ণ ছবি নান! ছুঃখতমসাচ্ছন্ন হিন্দুগৃহকে আলোকিত 

করিয়! রাখিয়াছে। তাহার দীরপ্তিমান্ দৃষ্টান্ত হিন্দু নরনারীর জীবন- 

যাত্রার পথপ্রদর্শক স্বরূপ রহিয়াছে । তাহার পবিত্র জীবন 

পৃথিবীর ছুলভ পদার্থ। তাহা যেন কখন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত 
ন! হয়। হিন্দুবিধবার চিরবৈধব্যপ্রথ। হিন্দু সমাজের দেবীমন্দির। 

হিন্দুসমাঞ্জে সংস্কারের অনেক স্থান আছে, সংস্কারকগণের অনেক 

কার্ধ্য আছে। অনেক স্থান বর্তমান কালের ও অবস্থার উপযোগি 

করিয়। গঠিত করিতে হইবে । কিন্তু বিলাপভবননিম্ধ্াণার্থে যেন 

তাহার! সেই দেবীমন্দির ভগ্ন না করেন, ইহাই আমার সানুনয় 

নিবেদন । 

আমি উপরে অল্প বয়সে বিবাহের অনুকূলে কএকটি কথা 

বলিয়াছি, এবং এখানে চিরবৈধব্যপালন প্রথার অনুকূলে অনেক- 

গুলি কথা বলিলাম, ইহাতে যেন কেহ আমাকে সমাজসংস্কার- 
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বিরোধী না মনে করেন। আমি গ্রকৃত সংস্কারের বিরোধী নহি। 

আমি জানি সমাজ পরিবর্তনশীল, কখনই স্থির থাকিতে পারে না। 

আমি বিশ্বাস করি জগৎ নিরম্তর গতিশীল, এবং সে গতি, মধ্যে 

মধ্যে ব্যতিক্রম সব্বেও, পরিণামে উন্নতিমুখী। আমার একান্ত 

ইচ্ছ! সমাজ সংস্কারের লক্ষ্য প্রকৃতউন্নতির অর্থাৎ আধ্যাত্মিক- 

উন্নতির দিকে অবিচলিত থাকে । এবং সেইজন্তই, বিনি 

যাহা বলুন, আমি সমাজসংস্কারক মহাশয়দিগকে এত কথা 

বলিলাম। 

২। স্পুত্র কম্যান্র অহ্বজ্ে কতুব্যত। | ২। পুক্রকন্তার 

পুত্রকন্তার প্রতি প্রথম কর্তব্য তাহাদিগকে এরূপে লালন প্রতি কর্তব্যতা। 
প্রথমতঃ তাহা 

পালন করা যে তাহার! স্থস্থ ও সবল দেহ হইতে পারে। তাহা দেরশরীর 
কিঞ্চিৎ বায়সাধা, কিন্তু যদি আমরা বৃথা বড়মান্ুষের মত ব্যবহার পালন 

করিতে বিরত হই, তাহা হইলে অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন 

হয় না। 

শিশু সম্তানেব আহারের নিমিত্ত মাতৃন্তম্ত নিতান্ত আবশ্তক, 

এবং তাহার পর ভাল গব্য প্ধ। ক্রমে বালক বালিকার! একটু 

বড় হইলে, অন্ন ও কুটি লুচি দেওয়া! যাইতে পারে । কিন্তু এক্ষণে 
ভাল স্বৃত ছুপ্র'পা, স্থুতরাং ঘ্বৃতপক্ক দ্রব্য অধিক দেওয়া উচিত 

নহে। 

শিশু পরিচ্ছদ সর্বদ! পরিষ্কৃত থাকা আবশ্তক। সাদা সুতার 

কাপড়ই ভাল, তাহ! ধৌত করা সহজ ও ধৌত করিলে বিবর্ণ" 
হয় না। রেশমি বা পশমি ব! লাল রঙ্গের কাপড়ের তত প্রয়োজন 
নাই। 

শিশুর শধ্যায় মলমূত্র লাগার সম্ভাবনা, সুতরাং তাহা এরপ 

হওয়া আবন্তক যে সর্বদা ধোত করা ও মধ্যে মধ্যে একেবারে 
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পরিত্যাগ কর! যাইতে পারে। তাহাতে গদি বা তোষক থাক 

উচিত নহে, কেন না তাহা ধৌত কর যায় না, এবং তাহার 

তুলাতে মুত্রাদি ক্লেদ প্রবেশ করিলে থাকিরা যায়। গুনিয়াছি 
নবাবের নিত্য নূতন তোষক ব্যবহার করিতেন। ধাহারা 

সেরপ অর্থশালী এবং শিশুর শয্যায় প্রত্যহ নূতন তোষক দিতে 

পারেন, তাহারই শিশুকে তোষকে শয়ন করাইবার ইচ্ছা 

করিবেন। কিন্তু তাহাদেরও সেরূপ ইচ্ছা! কর! এবং বৃথা অর্থবায 

করা উচিত নহে। অর্থ থাকিলেও অর্থ বৃথা নষ্ট করা অবৈধ। 

অর্থের অনেক প্রয়োজনীয় ব্যবহার আছে। এতত্িন্ন শিশুর পক্ষে 

কোমল শয্যা তত উপযোগী নহে, কিছু কঠিন শয্যাই উপকারী, 

কারণ তাহাতে শয়নদ্বার পৃষ্টের মেরুদণ্ড সরল হয় ও দে! 
সুগঠিত হয়। 

দ্াসগাসীর সম্তানপালন ও গৃহকর্ম্ের তত্বাবধান উভয়বিধ কার্য্য সুচারু 

হা রূপে সম্পন্ন কর! অন্তের সাহায্য বিনা পিতামাতার পক্ষে অনেক 

স্থলেই অসম্ভব, এজন্য দ্বাসদাসীর প্রয়োজন। কিন্তু সুনিয়মে 

চলিলে অনেক দ্বাসদাসীর প্রয়োজন হর না, অল্লপেই কাধ্য চলে। 

এবং শিশু পালনের ভার দাসদাসীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া 

পিতামাতার অকর্তব্য । প্রথমতঃ, দাসদাসী অর্থানরোধে অল্প 

দিনের নিমিত্ত কার্য করে, পিতামাতা নেহবশতঃ শিশুর পরিণাম 

ভাবিয়া! কাধ্য করেন, স্থতরাং দাসদাসী কর্তব্যপরায়ণ হইলেও 

তাহাদের ফত্ব জনক জননীর যত্বু অপেক্ষা অবশ্তই অল্প হইবে। 

দাসদাসীর অযত্ব দেখিয়া পিতামাতা বখন বিরক্ত হয়েন, তখন 

তাহাদের মনে রাখা উচিত, তাহারা অপত্যনেহসত্বেও বদি 

পরের উপর ভার দিয়া নিজে শিথিলপ্রবত্ব হইতে পারেন, তবে 

কেবল বেতনাম্থরোধে যাহার! কাঁধ্য করে তাহাদের বত্ব যে মধ্যে 
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মধ্যে শিথিল হইবে ইহ বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ যে শ্রেণির 

লোক হইতে দাসদাসী পাওয়া যায় তাহাদের বুদ্ধিবিবেচন! প্রায়ই 

তাদৃশ অধিক নহে, স্থৃতরাং পিতামাতার তত্বাবধান নিতান্ত 

আবশ্তক। এবং ভূতীয়তঃ জনক জননী ন্বয়ং সর্বদা সন্তান 

পালন বা! তৎপালনের তত্বাবধান করিলে সম্তানেরও তাহাদের 

প্রতি অনুরাগ বুদ্ধি হইতে থাকে । সত্য বটে মাতৃপিতৃন্েহ 

স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু অবন্থাভেদে তাহার হ্াসবৃদ্ধিও হয়। উচ্চ 

প্রকৃতির কথ বলিতেছি না, কিন্তু সাধারণের পক্ষে সংসারে 

সকল বিষয়ই আদানপ্রদদানের নিয়মাধীন, এবং পুত্রকন্তার 

ভক্তি ও পিতামাতার ন্েহ সে নিপ্নমের বাহিরে নহে। লোকের 

পিতৃমাতৃ ভক্তির অভাব দেখিয়৷ যখন কেহ ক্ষুব্ধ হইয়া বলেন 
: *এখনকার ছেলেরা! কপিকালের ছেলে, কত ভাল হবে,» আমি 

তখন মনে মনে বলি “এখনকার পিতামাতার কি কলিকালের 

পিতামাতা নহেন ? তাহারা আর কত অধিক আশা করেন ?” 

পিতামাত৷ বদি সম্ভতানকে শৈশবে ভৃত্যের লালনপালনে রাখিয়া 

নিশ্চিন্ত হয়েন, তাহ! হইলে সন্তানেরা তাহাদিগকে বার্ধক্য 
ভূত্যের সেবায় রাখিয়। নিশ্চিন্ত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। 

পুত্র কন্তা পীড়িত হইলে যথাযোগ্য চিকিৎসা ও সেবা রোগে চিকিৎসা 

আবশ্তক। অপত্যন্নেহই তদ্বিষয়ে যথেষ্ট উত্তেজক ও পথপ্রদর্শক, ও দেবা । 

স্থতরাং এস্কানে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে 

যে ছুই একটি কথা লইয়া! লোকের সহজেই ভ্রম হইতে পারে, 

কেবগ তাহারই উল্লেখ করিব। অনেকস্থলে রোগ প্রথমে . অতি 

সামান্ত ভাব ধারণ করিয়া পরে গুরুতর হুইয়া উঠে। অতএব 
রোগকে কখন সামান্ত বলিয়৷ উপেক্ষা কর! উচিত নহে। 
প্রথম হইতেই বথাশক্তি মুচিকিৎসককে দেখান, এবং তাহার 
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ব্যবস্থানুসারে চল! উচিত।১ কিন্তু ব্যস্ত হুইয়া' অকারণ স্ধিক 

ওষধপ্রয়োগ উচিত নহে । একদিকে যেমন রোগের আর্ত 

হইতে সতর্কত! প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনই রোগের সম্পূর্ণ 
শেষ না হওয়! পর্যন্ত তর্ক থাকা আবশ্তক । 

কোন্ রোগে কোন্ চিকিৎসককে দেখাইব ইহ! গৃহস্থের 
পক্ষে অতি কঠিন প্রশ্ন। চিকিৎসা ব্যরসাধা, এবং সকলেই 
সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসককে দেখাইতে পারে না। সঙ্গতি অনুসারে 

চিকিৎসক ডাকিতে হয়। তারপর, কবিরাজী, এলোপ্যাথি, 
হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি নান! প্রণালীর চিকিৎমলা আছে, কোন্ 

প্রাণালীর চিকিৎসা অবলম্বন কর! যাইবে, ইহাও অতি কঠিন 

সমন্তা। যে রোগ উপস্থিত, নিকটের আর পাঁচজনে তাহার 

কিরূপ চিকিৎসা করাইতেছে ও সেই চিকিৎসার ফল কিরূপ 

হইতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়] কাধ্য করাই সদ্যুক্তি। কারণ 

যেরূপ চিকিৎসায় একজনের উপকার হইয়াছে, তাহাতে নিকটস্থ 

আর একজনের সেরূপ রোগের উপশম হুওয়1 সম্তাবনীয়। 

পীড়া বৃদ্ধি হইলে এবং যে চিকিৎস! চলিতেছে তাহাতে কোন 
ফল ন! হইলে, চিকিৎসক বা চিকিৎসাপ্রণালীর পরিবর্তন কর্তব্য 

কি না, ইা গৃহস্থের পক্ষে অতি গুরুতর প্ররশ্ন। চিকিৎসকের! 

প্রায়ই পরিবর্তনের বিরোধী । কিন্তু গৃহস্থ তত স্থির হইয়া 

থাকিতে পারে না। বিজ্ঞ চিকিৎসকমহাশয়দিগের সে অধীরতা 

মার্জন৷ কর! উচিত। চিকিৎসাপরিবর্তনে অনেক অন্ুবিধ! 

আছে। যিনি প্রথম হইতে দেখিতেছেন তিনি রোগের গতি 

যেরূপ অবগত হইয়াছেন, পরে যিনি দেখিবেন তাহার সেরূপ 

অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। অথচ হুইজন চিকিৎসককে 

১ এ সম্বন্ধে চরকসংহিতার ১১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
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-গ্থানও সকলের সাধ্য হয় না। যাহাব্র ক্ষমতা আছে তাহার 

কর্তবা, দ্বিতীয় চিকিৎসক ডাকিলেও প্রথমে ধিনি দেখিতেছিলেন 

তাহাকে সঙ্গে রাখা । চিকিৎসা সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। 
চিকিৎসক মহাশয়ের! তাহার্দের পরামর্শকালে যে কথাবার্া হয় 

তাহা! রোগীকে ও রোগীর অভিভাবকগণকে জানিতে দেন না। 

রোগী সে সকল কথ! শুনিলে অধিক চিস্তিত হইতে পারে, এবং 

তাহার ছুশ্চিন্তা রোগউপশমের বাধা জন্মাইতে পারে। কিন্তু 

তাহার অভিভাবককে সমস্ত কথাই ম্পষ্টূপে জানান চিকিৎসক- 
মহাশয়দিগের কর্তব্য । যদ্দি তাহাদের মতভেদ হয়, দে কথাও 

রোগীর অভিভাবককে জানান উচিত, তাহা হইলে অভিভাবক 

তাহার নিজের কর্তব্যত। উপযুক্তরূপে স্থির করিতে পারিবেন । 

আইনব্যবসায়ীরা যিনি উপদ্দেশ চাহেন তাঁহার নিকট তাহাদের 
মতামত গোপন রাখেন না। চিকিৎসকমহাশয়ের রোগীর 

অভিভাবকের নিকট তাহাদের পরামর্শের কথা কেন গোপন 

রাখেন বুঝিতে পার] যায় না। এরূপ না হইলেই ভাল হয়। 

পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত সম্ভতানের কেবল পালন করিবে, তাহার 

পর তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে। চাণক্য কহিয়াছেন। 

“আ্বাত্ধন্ দহ্বননীঁথ হাঁহি লআাত়ৃবন্। 

সামন্ত নীতৃ্ী অর্ম ত্তন লিল নহাম্বৰ্ন্ 1, 

“পঞ্চবর্ষ সম্ভতানের করিবে পালন । 

তারপর দশবর্ষ শিক্ষা প্রয়োজন ॥ 

যখন ষোড়শ বর্ষ বয়স হুইবে। 
তদবধি মিত্রভাবে পুত্রকে দেখিবে ॥” 

একথ! স্থলতঃ যুক্তিসিদ্ধ। পাঁচবৎসর বয়স পর্্যস্ত যাহাতে শিশুর 
শরীর সুগঠিত ও সবল হয় 'ততপ্রতিই প্রধানতঃ দৃি রাখিবে। সে 

২১ 

২১ 

দ্বিতীয়তঃ 

শিক্ষা । 
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শারীরিক, মান- 

সিক, ও আধ্যা- 
স্িক। 

জ্ঞান ও কম্ম। | ২য় ভাগ 

সময়ে যে তাহাকে একেবারে কোন শিক্ষা দিবে না, কি তাহার 

একটুও শাসন করিবে না, একথা ঠিক নহে, তবে শিশুর যাহাতে 
ক্লেশ বা শ্রমবোধ হয়, এবরূপ কোন শিক্ষা সে সময় দিবে না। 

ছয় হইতে পনের বৎসর বয়স পর্যযস্ত শিশুকে শাসনে রাখিবে, 

অর্থাৎ তাহার বিদ্ভাশিক্ষা ও চরিত্রগঠনের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিবে, তবে সে সময় যে তাহার লালন করিবে ন! একথা সঙ্গত 

নছে। এবং ষোড়শবর্ষ বরন হইলেই যে পুত্রকে আর শিক্ষা দিবে 

না একথাও ঠিক নহে, তবে সেই সময় হইতে তাহাকে আর শাসন- 

ভাবে শিক্ষা দিবে না, উপদেশভাবে শিক্ষা দিবে । শিক্ষা যে 

কেবল পুত্রকে দিতে হয় তাহ! নহে, কন্তাকেও শিক্ষা দেওয়া 

কর্তব্য। তবে শিক্ষা যখন জীবনযাত্রার সম্বল, তখন যাহাকে 

যে ভাবে জীবনযাত্র। নির্বাহ করিতে হইবে তাহার শিক্ষা তদুপ- 

যোগী হওয়! আবশ্তাক, এই কথা মনে রাখিয়! পুত্রকন্তার শিক্ষার 

ব্যবস্থা কর! কর্তব্য ৷ 

পুত্রকন্তার শিক্ষাসন্বন্ধে মনে রাখা কর্তব্য, শিক্ষার অর্থ কেবল 

বিস্তাশিক্ষা নহে। উপরে বলা হইয়াছে শিক্ষা! জীবনযাত্রার 

সম্বল। জীবনযাত্র! স্থচারুরূপে নির্বাহার্থ যে কিছু আয়োজন 

আবশ্তক সেই সমস্ত আয়োজনেরই উপায় শিক্ষা । শরীর মন 

ও আত্মা তিনই প্রথমে অপূর্ণ থাকে, এবং তিনেরই পুরণ 
আবশ্কক। অতএব শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক, এই 

ব্রিবিধ শিক্ষা দেওয়াই কর্তব্য । এবং তাহাদের আবশ্তকতার 

তারতম্য অনুসারে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি বন্ব করা পিতা- 

মাতার কর্তব্য। 

শরীর রক্ষা সর্বাগ্রে আবশ্তক। অতএব শরীররক্ষার নিমিগু 

যে শিক্ষা আবশ্তক তত্প্রতি যত্ব সর্বাগ্রে কর্তব্য। তদতিরিক্ত 
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- ব্যয়ামাদি তত প্রয়োজনীয় নহে। মন শরীর অপেক্ষা উচ্চ, ও 

কিঞ্চিৎ মানসিক শিক্ষা সকলেরই আবশ্কক, অতএব শরীর রক্ষার 
উগরষোগী শিক্ষা দেওপার পরই মানসিকশিক্ষার প্রতি যত্ববান্ 

হুওয়৷ উচিত। আত্মা সর্বোপরি, এবং আত্মার উন্নতি অত্যাবশ্তুক, 

অতএব কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিকশিক্ষ! শরীররক্ষার উপযোগী শিক্ষার 

সঙ্গে সঙ্গেই সকলেরই প্রয়োক্গনীয়। 

পুত্রকন্তার শরীরপালনের ভার ভূত্যের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত 

হওয়া পিতামাতার যেমন অকর্তব্য, তাহাদের মন ও চরিত্র 

গঠনের ভার শিক্ষকের উপর দিয় নিশ্চিন্ত হওয়াও 

তাহাদের পক্ষে তন্রপ অকর্তব্য। সত্য বটে, শিক্ষক ভূত্য 

অপেক্ষা অনেক ' উচ্চশ্রেণির ব্যক্তি, এবং শিক্ষাকাধ্যে পিতা- 

মাতা অপেক্ষা অনেক স্থলেই অধিকতর যোগ্য । কিন্তু 

তথাপি পিতামাতার তত্বাবধানের ভার কমে না। বিস্তাশিক্ষা 

সম্বন্ধে পিতামাতার বিছা না! থাকিলে শিক্ষকের উপর নির্ভর 

অনিবার্য, তবে সে স্থলেও সন্তানের কিরূপ উন্নতি হইতেছে 

তাহার যথাসাধ্য অনুসন্ধান কর! পিতামাতার কর্তব্য। কিন্ত মন 

ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে ভিন্ন কথা । পুত্রকন্তার কিসে ভাল হয়, 

কিসে মন্দ হয় সে হিতাহিত জ্ঞান, শিক্ষক অপেক্ষ। পিতামাতার 

অল্প নহে, এবং তাহাদের শান্ত্রলব্ধ জ্ঞানের অভাব থাকিলেও ্সেহ- 

প্রণোদিত ব্গ্র শুভান্ুধ্যান সে অভাব পূরণ করিয়৷ দেয় । 

কেহ কেহ বলেন বাসোপযোগী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তত্বাবধানে : 

থাকা! গৃহে পিতামাতার তত্বাবধানে থাকা অপেক্ষা চরিত্র গঠনের 

পক্ষে অধিক উপকারক । ছাত্রের অতি অল্প বয়সে তাহ! কোন মতে 

সম্ভবপর নহে। এবং কোন বয়সেই যে তাহা! সম্ভবপর এ বিষক়্ 

বিলক্ষগ সন্দেহের স্থল । অনেকে বলেন প্রাচীন ভারতে ছাত্রের 



৬২৪ 

শারীরিক 
শিক্ষ।। 

জ্ঞান ও কন্ম। [২য় ভাগ 

গুরুগৃহে বাঁস যে অতি স্থফলপ্রদ হইত তাহা! কেহই সন্েহ করে 

না, এবং তাহ! হইলে বর্তমানকালেই বা সেরূপ কেন ন! ঘটিবে। 

কিন্তু প্রাচীন ভারতের গুরুগৃঁহে বাসের প্রথা এবং বর্তমানকালের 
বিদ্তালয়ে বাসের প্রণালীর মধ্যে গুরুতর প্রভেদ এই যে, তখন 

ছাত্র ভক্তির বিনিময়ে গুরুর স্নেহ ও তাহার গৃহে অবস্থিতির 

অনুমতি লাভ করিত, এখন ছাত্র অর্থের বিনিময়ে ছাত্রনিবাসে 

থাকিতে পায়। ভক্তি ও স্নেহের পরস্পর বিনিময়ের ফলের 

সঙ্গে অর্থ ও থাস্তাদি বস্তর বিনিময়ের ফল তুলনীয় নহে । স্বগৃহে 

বাদে যেরূপ চিত্তবৃত্তির স্বাধীনভাবে বিকাশ, ও সংসারধাত্রা- 

নির্বাহোপযোগী শিক্ষালাভ হয়, ছাত্রনিবাসে বাসদারা তাহা 

কখনই হইতে পারে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, 

কেবল আপনাদের নিত্য তত্বাবধানের পরিশ্রমনিবারণার্থে পুত্র- 

কন্তাকে ছাত্রনিবাসে রাখা! পিতামাতার কর্তব্য নহে । 

উপরে বলা হইয়াছে শরীর রক্ষার উপযোগী শিক্ষা সর্বাগ্রে 

আবশ্তক । সে শিক্ষার মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যায়াম আইসে বটে, কিন্তু 

তাহা কেবল ব্যায়াম নহে । কতকগুলি শারীর নিয়মের স্কুল তত্ব, 
ও তাহ লঙ্ঘনের কুফল, কিঞ্চিৎ জানান সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ । 

আহার ষে কেবল রসনাতৃপ্তির নিমিত্ত নহে, তাহা দেহ রক্ষা ও 

পুষ্টির নিমিত্ত আবশ্তঠক, অতএব খাদ্য কেবল মুখপ্রির় হইলেই 

হইবে না, তাহ! নির্দোষ ও পুষ্টিকর হওয়া! উচিত, এবং নিদ্রা ও 

বিশ্রাম যে কেবল স্থখের নিমিত্ত নহে, তাহা স্বাস্থ্যের নিমিত 

আবশ্তক, অতএব তাহা যথাসময়ে ও যথাপরিমাণে হওয়া উচিত, 

এই সকল কথ পুত্রকন্ঠার সম্পূর্ণ হুদয়লম করিয়। দেওয়া কর্তব্য । 

'তাহা করিতে 'পারিলে অতিভোজন ও আলম্ত এবং তজ্জনিত, 

নানাবিধ রোঁগ ও কষ্ট হইতে তাহারা রক্ষা পাইবে। 



৩য়,অঃ ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। 

শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি কঠিন কথা আছে। 
যৌবনের প্রারস্তে যে ইন্দ্রিয় অতি প্রবল ভাব ধারণ করে তাহার 

তৃপ্তির নিমিত্ত অনেক স্থলে যুবকের! অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া 
থাকে, ও তাহার ফল অতীব অনিষ্টকর।. সেই অনিষ্টনিবারণ- 

নিমিত্ত পিতামাতার কি কর্তব্য ? সে বিষয়ে স্পই উপদেশ দেওয়ার 

পক্ষে ষে কেবল লজ্জা ও শিষ্টাচার বাধাজনক, তাহ! নহে, 

সদ্যুক্তিও তাহার বিরোধী । কারণ, তথ্বিষয়ে উপদেশ দিতে গেলে 

যে সকল কথার উল্লেখ করিতে হয়, তাহাও কিয়ৎপরিমাণে চিত্ত 

বিচলিত ও ইন্দ্িয়তৃপ্তির প্রবুত্তি উত্তেজিত, করিতে পারে। 

এই গুরুতর অনিষ্টনিবারণের বোধ হয় ভুইটি সহপায় আছে। 
প্রথমতঃ সাধারণ দেহতত্ববিষয়ক সরল ও সংক্ষিপ্ত গ্রস্থ 

যুবক্দিগকে পাঠ করিতে দেওয়া । এবং এইরূপ গ্রন্থ যদি যুবক- 

দিগের বিস্তালয়ে পাঠ্য পুস্তকের শ্রেণীভুক্ত কর! যাইতে পারে, 
তাহ! হইলে আরও ভাল হয় । এবটি ইন্জরি সম্বন্ধ বিশেষ উপ- 

দেশ শুনাতে, বা গ্রস্থবিশেষ বা গ্রস্থাংশবিশেষ পাঠ করাতে, সেই 

ইন্দ্রিয়ের দিকে মন যেরূপ আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সাধারণ 
দেহতত্ববিষয়কগ্রস্থ পাঠে, এবং বিষ্ভালয়ের পাঠা বলিয়! সেই 

গ্রন্থ পাঠে, সেরূপ আশঙ্ক। থাকে না। আর সেরূপ গ্রন্থে ইন্ছ্িয়ের 
অবৈধ তৃপ্তির কুফল যদি সামান্তভাবে বর্ণিত থাকে, তাহা পাঠ করা 

লঙ্জাকর বা অন্ত কোনরূপ বাধাজনক বলিয়া মনে হয় ন|। 

দ্বিতীয়তঃ যুবকদিগকে একাঁদকে ব্যায়ামে অপরদিকে 
পাঠাভ্যাসে ও অন্তান্ত কাধ্যে এরূপে নিযুক্ত রাখিবে যে, তাহার! 

অবৈধ ইন্দ্রিরভৃপ্তির চিন্তা করিতে সময় না পায়। এবং 
তাহাদিগকে ইন্দরিয়তৃপ্তির প্রবৃত্তিউভ্তেজক কোন নাটক উপস্ঞান 

আদি গ্রন্থ পাঠ, বা কোন নৃত্যাদি অভিনয় দর্শন, করিতে দেওয়! 
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উচিত নহে । যুবকর্দিগের বিলাসিতাবর্জবন, এবং একটু কঠোর 

হইলেও, ব্রন্মচধ্য অবলম্বন বিধেয় । 

মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম ভাগে '্তানলাভের 
উপার' শীর্ষক অধ্যায়ে যাহা বল! হইয়াছে তদতিরিক্ত আর কিছু 

এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। 

অধ্যাত্সিক শিক্ষার ছুই ভাগ, নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা । 

নীতিশিক্ষার প্রয়োজন সন্বন্ধে কোন মতামত নাই। তবে সে 

শিক্ষা! কি প্রণালীতে দেওয়া কর্তব্য তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। সে 

সকল মতামতের সমালোচনা করা এক্ষণকার উদ্দেশ্ত নহে। 

পুত্রকন্তার নীতিশিক্ষার নিমিত্ত পিতামাতার যেরূপ কার্য করা 

কর্তব্য বলিয়া বোধ হয় তৎসম্বন্ধীয় স্থল কথ! ছুই চারিটি এস্থলে 

সংক্ষেপে বিবৃত করিব। 

পুত্রকন্তার নীতিশিক্ষার নিমিত্ত পিতামাতার প্রথম কর্তব্য এই 

যে, তাহার! এমন ভাবে জীবনযাপন করিবেন যে তাহাদের দৃষ্টাস্তই 
নীতিশিক্ষা দিবে । তাহ] ন! হইলে তাহাদের বা অপর শিক্ষকের 

মুখের উপদেশ বিশেষ কার্যকর হয় না। অনেক স্থলে নানা 
কারণে পরিণামে পুত্রকন্তা পিতামাত। অপেক্ষা! ভাল হয় বা মন্দ হয়। 
কিন্তু প্রায়ই প্রথমে তাহার! পিতামাতার রীতিনীতি অনুসারে 

চলিতে শিখে, আর সেই রীতিনীতি উচ্চাদর্শের হইলে তাহাদের 

স্থনীতিশিক্ষা স্থগম হয়। একটি সামান্ত উদাহরণ দিব। কোন 

সময় এক গৃহস্থের বাটিতে একজন কাঠের মুটে তাহার মোট 

ফেলিয়া উঠানে একটি ফলভারে অবনত লেবুগাছ দেখিয়া! বাটির 
কর্ত্রীকে বলিল “মা ঠাকৃরুণ গাছটিতে খুব নেবু হয়েছে, আমি 

একটি নেৰ?” কত্রী পরম ধর্পরারণা ও অতি কোমল হৃদয় 

ছিলেন, কিন্ত কোন কারণবশতঃ সে সময় একটু বিরক্তভাবে 
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-থাঁকাতে, কিঞ্চিৎ কর্কশম্বরে উত্তর করিলেন “সারে বাপু, ভিথিরি 
আসে সেও নেবু চার, মুটে আসে সেও নেবু চায় ।” তাহাতে 

সেই মুটে আর কিছু ন! বলিয়া তাহার মোটের পয়সা লইয়া 

ছঃখিতভাবে চলিয়! বায়। কিছুক্ষণ পরে তাহার সেই বিরক্তি ভাব 

গেলে তিনি অতিশয় হুঃখিত হুইয়৷ বলেন “কেন আমার এমন 

ছন্দতি হইল, মুটেকে কেন মিছে ভর্খসনা করিলাম, একটি নেবু 
নিলে কি ক্ষতি হইত ?* আর তার পর ছুই তিন দিন এই কথা 

বলিতে থাকেন, এবং তাহার বালকপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন 

“ইন্কুলে যাইবার সময় পথে সেই মুটেকে দেখিতে পাওয়া যায় না ? 

যদি দেখিতে পাঁও তাহাকে নেবু লইপ্লা যাইতে বলিও।” একজন 

সামান্ত লোককে একটি কর্কশ কথা বলাতে মাতার এইরূপ 

আত্তরিক কাতরত। হইয়াছে দেখিয়া সেই বালকের মনে অবস্থাই 
ঞুব ধারণ জন্মিয়াছিল যে, কাহাকেও কটুকথা বল! উচিত নহে। 
সেরূপ ধারণ কখনই যাইবার নহে, এবং কেবল উপদেশ দ্বারা 

নীতিশিক্ষায় তাহা! জন্মিবারও নহে । এই সঙ্গে ইহাও মনে 

রাখা আবশ্ঠক যে, অন্তের প্রতি পিতামাতার যেরূপ সদ্ববহার 

কর্তব্য, পুত্রকন্তার প্রতিও তাহাদের সেইরূপ সদ্বাবহার কর্তব্য। 
তাহাদিগকে মিথ্যাভয় বা মিথ্যালোভ দেখাইয়া কোন কাধ্যে 

প্রবৃত্ত কর! উচিত নহে । তাহা করিলে মিথ্য! ব্যবহারের উপর 

তাহাদের সমুচিত অশ্রদ্ধা জন্মে না। পুত্রকন্তাকে .কোন 

দ্রব্য দিব বলিলে, তাহ যথাসময়ে দেওয়া অবশ্ত কর্তব্য, "নতুবা 

পিতামাতার কথার প্রতি তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকিবে না । 

দ্বিতীয়তঃ পুত্রকন্তার দোষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা 

ংশোধন কর! পিতামাতার কর্তবা । তাহা! না করিলে, দৌষ 

কর! অভ্যাস হইয়া যায়, ও পরে তাহার সংশোধন কঠিন হইয়া 
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তৃতীয় কর্তব্য 
কএকটি প্রধান 
প্রধান নৈতিক 
তত্ব বুঝাইয়। 
দেওয়া । 

১। দ্বেহ 

ঘপেক্ষা আত 
বড়। 

জ্ঞান শ কর্ম [২য়ভাগ 

উঠে। রোগের যেমন প্রথম উপক্রমেই চিকিৎসা করা আরশ্তক, 

তাহা না৷ করিলে পরে রোগ দুশ্চিকিৎস্ত হুইয়৷ উঠে, দোষেরও 

তেমনই প্রথম হইতে সংশোধন ন! করিলে পরে তাহার সংশোধন 

হুঃসাধ্য হয়। তবে তীব্র তিরস্কারের সহিত দোষ সংশোধন 

করিতে যাওয়া উচিত নহে । তাহা হইলে দোষী দোষ গোপন 

করিতে চেষ্টা করিবে, ও দোষ সংশোধন সুখকর মনে করিবে 

না। মেহের সহিত মিষ্ট উপদেশবাক্য দ্বারা দোঁষসংশোধন করা 

কর্তব্য, এবং যে দোষের ফল যেরূপ অগুভ তাহ] বুঝাইয়া দেওয়া 

আবশ্তক। তাহা হইলে দোষ করিতে নিবৃত্ত হওয়া কেবল 

পিতামাতার অদেশ পালনার্থে আবশ্তক নহে, নিজের হিতার্থেও 

আবশ্তক, এই বিশ্বাস ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং সেই বিশ্বাসই 

অন্তার কার্যে নিবৃত্তি বন্ধমূল করিবার প্রধান উপান্ন। 

এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, দোষ হইবামাত্র তাহার 

ংশোধন ছার!, ক্রমে মন্দ কার্য না করা ও ভাল কার্য করা, পুত্র 

কন্তার একবার অভ্যাস করিয়া! দিতে পারিলে, পরে তাহার 

সেই অভ্যাসের গুণে আপন! হইতেই সহজে মন্দ কার্ষ্যে নিবৃত্ত ও 

ভাল কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আর তাহাদের অধিক কষ্ট 

হইবে না। 

তৃতীক্পতঃ কয়েকটি প্রধান প্রধান নৈতিক বিষয়ে পুত্র কন্তার 
ধথার্থ বোধ জন্মান পিতামাতার নিতাস্ত কর্তব্য। অনেক স্থলে 

লোকে জানিয়! শুনিয়া! মন্দ কার্ধ্য করে না, ভাল কার্য্য করিতেছি 

ভাবিয়৷ মন্দ কার্য করিয়া বসে। তাহ! কেবল মুল নৈতিক 

বিষয়ে যথার্থ বোধ না থাকার ফল। সেই বিষয় গুলির মধ্যে 

কএকটির উল্লেখ নিম্নে করা যাইতেছে। 

১। দেহ অপেক্ষা মন ও আত্মা বড়। এই কথ! বালরু- 
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"বালিকাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্তক। একথাটা বুঝিলে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও হৃদরঙ্গম হইবে যে, দেহের সুখ ছঃখ 

অপেক্ষা! মনের সুখ ছুঃখের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা আবস্তক। 

উত্তম আহার উত্তম পরিচ্ছদ দেহের স্থখকর বটে, কিন্ত তাহার 

নিমিত্ত অধিক যত্ব করিতে গেলে বিগ্যাশিক্ষার্দি মনের স্থখকর বা 

হিতকর কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, অতএব তাহা অকর্তব্য। এ 

সম্বন্ধে আর" একটি কথ! আছে। অনেকে বলেন দেহের উপর 

যদি কেহ আধাত করিতে উদ্ভত হয়, মন্ুয্যদেহের মধ্যাদারক্ষার্থে 

সেই দেহের অবমাননাকারীকে আঘাত করা কর্তব্য। কিন্ত 

তাহার বিস্বৃত হন যে, নিতান্ত আত্মরক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন কেবল 

 মানরক্ষার নিমিত্ত, আঘাত করণে উদ্ধত ব্যক্তিকেও আঘাত 

করাতে বিবেকশক্তিসম্পন্ন মন্ুষ্যের পক্ষে মনের ও আম্মার 

অবমাননা! করা হয়, এবং তাহা করিতে গেলে মন্ধুষ্যের বিবেকের 

গৌরব নষ্ট হয়। সত্য বটে সাহিত্যে অনেক স্থলে প্রতিষোণীর 
প্রতি পাশববলপ্রয়োগ প্রশংসিত হইয়াছে । .কিস্তু সে সকল 

প্রায়ই মানবজাতির প্রথম বা বাল্যাবস্থার কথা । বাল্যে যাহা 

শোভা পাইয়াছে মানবজাতির প্রৌড়াবস্থায় তাহা সঙ্গত নহে। 

আবার কাব্যেও উচ্চ আদর্শচরিত্রে ভিন্নভাব দেখা যায়। যথা 

রাম চরিত্রে একদিকে যেমন অতুলনীয় বল বিক্রম, অপর দিকে 
তেমনই আবার গ্রতিহ্বন্দীর প্রতিও অসামান্ত সৌজন্য, কারুণ্য, ও 
বল প্রয়োগে অনিচ্ছা ।১ এতভ্িন্ন বর্তমান কালে বুদ্ধাদিতেও 

দৈহিক. বলের কাধ্যকারিতা অতি অল্প, বুদ্ধিবলই প্রকৃত ফলপ্রদ। 
পরস্ত প্ডিতের! বলেন ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে পশুদেহ তীক্ষ 

১ সংস্কৃত ভাষা অনভিজ্ঞ পাঠক এ সম্বন্ধে ভবভূতির “বীর চরিত” অব- 

লন্বনে রামগতি স্বার়রত্বরচিভ-প্রাম চরিত” পাঠ কন্িতে পারেন। | 

৩২% 



খ্টাত ও 

২। স্বার্থ 
অপেক্ষ। পরার্থ 
হড়। 

জ্ঞান ও কণ্ন। [ ২য় ভাগ 

নখাস্তাদি বিলোপে ক্রমে মনুষ্যাকারে পরিণত হুইয়াছে। 
জীবদেহের যদি এরূপ ক্রমোন্নতি হইতে পারে, তবে মানব প্রকৃতির 
কি এতটুকু ক্রমোঙ্নতির আশ! করা যায় না যে, জিঘাংসা! ও পাশব- 

বলপ্রয়োগেচ্ছ' ক্রমে হাস পাইবে? সবলদেহ সর্বথা বাঞ্ছনীয় । 
কিন্তু দেহের বল বিপন্নকে রক্ষার্থে ও অন্যান্ত হিতকর কার্য্যের 

নিমিত্ত প্রয়োজনীয় । বলদৃপ্ত হইয়া অপরের সহিত বিবাদ 
বাধাইয়৷ তাহাকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত নহে। 

এসন্বন্বে আর একটি কথা আছে। আক্রমণকারীকে প্রতি- 

শোধ দ্দিতে না পারা অনেকে ভীরুতার ও দৌর্বল্যের লক্ষণ মনে 

করেন। কিন্তু যে অন্তায় বলিয়। সেরূপ কার্যে বিরত থাকে 

তাহাকে ভীরু বল! অকর্তব্য। এবং ষে প্রতিহিংসাপ্রবৃতির 

প্রবল প্ররোচনা! সংঘত করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে পারে, তাহার 

দেহের বল যেরূপই হউক, মনের বল অসাধারণ, তাহাতে সন্দেহ 

থাকিতে পারে না। 

২। স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ বড়। এই কথা পুত্রকন্তার 

যাহাতে হৃদয়জম হয় তদ্ধিষযয়ে বিশেষ যত্ব করা পিতামাতার 

কর্তব্য । স্বার্থের প্রতি অধত্ব হইলে পুত্রকন্তা সংসারে আপনাদের 

হিতসাধনে অক্ষম হইবে এরূপ আশঙ্কার প্রয়োজন নাই। 
স্বার্থপরতা এতই মন্ুষ্যের স্বভাবপিদ্ধ ও প্রবল প্রবৃত্তি যে তাহার 

লোপ পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার আতিশয্য নিবারণ- 

নিষিত্ই শিক্ষা আবশ্তক। কেননা, কি ব্যক্তিবিশেষের, কি 

সামাজিক, কি জাতীয়, সর্বপ্রকার অনিষ্টের সুলই অসংবত স্বার্থ 

পরতা। সেই স্বার্থপরতাসংযম যাহাতে অল্প বয়স হইতেই 

লোকে শিক্ষা করে তাহ! নিতাস্ত বাঞ্চনীয়। আমি যাহা চাহি 

তাহাই পাইব, এবং আমার ইচ্ছাই প্রবল হইবে, এরূপ আশা 
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| করা যে অতি অন্তায়, এবং এরূপ আশ! সফল হওয়! যে অতি 

অনস্তব, তাহা সকলেরই বুঝা উচিত। আমি বখন পৃথিবীতে 

এরা নাই, আমার মত আরও অনেক আছে, তখন আমি যাহা 
চাঁহি অন্ঠেও তাহা! চাহিতে পারে, এবং আমি যাহা ইচ্ছা করি 
অন্ঠে তাহার বিপরীত ইচ্ছা করিতে পারে, আর, সেই পরস্পর 

আকাঙ্ষার ও ইচ্ছার বিরোধসামঞ্জন্ত না হইলে সংসার চলিতে পারে 

না। এরূপ বিরোধের সভ্ভাবনাস্থলে, প্রত্যেক প্রতিত্বন্দীই যদি নিজের 

স্াধা অধিকার কতদুর তাহা স্থির ও সংযত ভাবে দেখেন, তাহা 

হইলে আর বিরোধ উপস্থিত হয় না। এবং যদি কোন পক্ষ নিজের 

স্বার্থের কিঞ্ৎ অপর পক্ষের অনুকূলে ছাড়িয়া দেন, তাহাতেতীহার 

. যে টুকু ক্ষতি হয়, নির্বিরোধে, সুতরাং সত্বর, কার্ধ্য সিদ্ধি হওয়াতে 

সে ক্ষতির প্রচুর পূরণ হয়। এবং তাহাতে মনের যে শাস্তি ও সুখ- 

লাভ হয় তাহারও মূল্য অল্প নহে। ধাহার। এইরূপে কাধ্য করেন 

তাহার! সখীত বটেই, পরস্ত তাহাদের আর্থিকলাভও কম হয় 

না। আর বাহার! অন্তাষ্য স্বার্থের বশ হইয়। বিরোধ করেন, তাহা- 

দের বিবাদ করায় যে বিকৃত উৎসাহ জন্মে তত্তিকন অন্ত স্থখ ত নাই, 

এবং লাভের হিসাব করিলে তাহাও যে সর্বত্র অধিক হয় তাহা 

নহে। ্ 
৩। নিজের দোষ অন্টে দেখাইয়! দিবার অপেক্ষা! না করিয়া ৩। নিজের 

নিজে দেখা, ও সহজেই নিজের দোষ স্বীকার করা উচিত।. এই রঃ এ 

শিক্ষা অতি প্রয়োজনীল্, এবং পুত্রকন্াকে এই শিক্ষা দেওয়া স্বীকার বর! 
পিতামাতার কর্তব্য। আমরা কেহই দোষ শুন্ত নহি। তবে উচিত। 
আত্মাভিমান নিজের দোষ দেখিতে দেয় না, এবং পরের দোষ 

দেখিলে এক প্রকার নিকষ্ট স্থখ অনুভব করে। নিজের দোষ 

নিজে দেখিতে পাইবার অভ্যাস করিলে, তাহার সংশোধন সত্বর 
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৪। পরের 

দোষ ক্ষম। 

কর! ভাল। 

৫ । অন্যের 
অন্যায় ব্যব- 

হারে বিরক্ত 
ন! হইয়। 
তাহার কারণ 

নিরাকরণ 
উচিত। অর্থাৎ 
জগতের সহিত 
সখ্যভাব স্থাপন 

উচিত। 
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হয়, এবং তজ্জন্ত অন্তের নিকট অপ্রতিভ হুইতে হয় না। এ 

অভ্যাসের আর একটি ফল আছে। যাহার বিকৃত মানসচক্ষু, 

দোষ নিজে করিবার পর, সে দোষ দেখিতে দেয় না, এবং বাহার 

সত্যে অনাস্থা, নিজের দোষ দেখিতে পাইলেও, তাহা! সহজে 

স্বীকার করিতে দেয় না, তাহার দোষ দেখিতে পাইবার অক্ষমতা, 

এবং দোষ অস্বীকার করিতে পারিবার সাহস, দোষ পরিহারের 

পক্ষে বাধাজনক হইয়া উঠে। কিন্তু যে নিজের দোষ দেখিবার 

নিমিত্ত মানসচক্ষুকে অভ্যন্ত করে, ও যাহার সত্যনিষ্ঠা দোষ 

হইলে তাহ! অস্বীকার করিতে দেয় না, তাহার সেই দোষ দেখিতে 

পাইবার তীক্ষ দৃষ্টি, ও দোষ করিলে সত্যান্থরোধে অবশ্থ স্বীকার 

করিতে হইবে এই ভয়, তাহাকে দোষ পরিহার করণার্থে সর্বদ| 

সতর্ক রাখে । ফলতঃ যে বত সহজে নিজের দোষ দেখিতে 

পায় ও স্বীকার করে, সে তত সহজে দোষ পরিত্যাগ করিয়! 

কাধ্য করিতে পারে। 

৪। নিজের দোষের প্রতি কঠোর দৃষ্টির যেমন সুফল, পরের 

দোষের প্রতি কোমল দৃষ্টিরও তেমনই স্মুফল। পরের দোষ 
ক্ষমা কর! অভ্যাস করিলে পরার্থপরাযনণতার বুদ্ধি ও নিজের 

চিত্তের উতকর্ষলাভ হয়। 

৫। অন্তের অন্তাক়্ বা অহিতাচরণে বৃথা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ ন! 

হইয়া তাহার কারণ নিরূপণের ও সাধ্য হইলে তন্নিরাকরণের চেষ্টা 

করা উচিত। পুত্রকন্ঠাকে এই শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার 

সর্বতোভাবে কর্তব্য । সেই শিক্ষা পাইলে তাহার! চিরম্ুখী 

হইবে। অন্ঠের অন্তায় ও অহিতকর আচরণ সকলকেই অল্লাধিক- 

সহ করিতে হয়। তাহাতে বৃথ! বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলে কোন 

লাভ নাই বরং মনের অন্থথ হয়, ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি উত্তেজিত 
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৮ হইয়। অশেষ অমঙ্গল ঘটাইতে পারে। কিন্তু যদি আমরা স্থিরভাবে 

সেইরূপ আচরণের কারণ নিরূপণ করিতে পারি, তাহ! হুইলে 

দেখিতে পাইব, যতক্ষণ সে কারণ উপস্থিত থাকিবে ততক্ষণ 

তাহার কার্ধ্য অবশ্তই হইবে, এবং সেই কারণ নিরাকরণ করিতে 

পারিলেই কার্ধ্য নিবৃত্ত হইবে । আর যে স্থলে সে কারণ- 

নিরাকরণ অসাধ্য, সে স্থলে তাহার কার্য অনিবার্য বলিয়! তাহ 

গহা করিতে হইবে। এই জ্ঞানঘ্বারা যেখানে সাধ্য সেখানে 

অনিষ্টনিবারণ হইতে পারিবে, ষেখানে নিবারণ অসাধ্য সেখানেও 

বৃথ! চেষ্টায় এক প্রকার বিরত হইয়া মনের শাস্তি লাভ করা 

যাইতে পারে । 

উপরে যে কথ! বলা হইল তাহা! অন্ত কথায় এইরূপে সংক্ষেপে 

বলা যাইতে পারে, পুভ্রকন্তাকে সমস্ত জগতের সহিত সথ্যভাব 

স্বাপন করিতে উপদেশ দেওয় কর্তব্য । 

৬। জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য বৈষয়িক উন্নতি নহে, আধ্যাত্মিক ৬। জীবনের 
উন্নতি, এবং জীবনের চরমলক্ষ্য সকাম কর্ম্বারা কিছুকাল ভোগ্য রর এটা 
অর্থ সংগ্রহ নহে, নিফাম কর্মদ্ারা অনস্তকালস্থায়িনুখলাভ । নহে আধ্যান্মিক 
এই কথা ক্রমশঃ পুত্রকন্তার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়|! পিতা মাতার উন্নতি। 

কর্তব্য। এই বোধ একবার জন্মিলে আর কেহ নীচ কর্মে 

প্রবৃত্ত বা জীবনযাত্রার লক্ষ্যত্রষ্ট হইবে ন1। 
ণ। প্রত্যহ দিনাত্তে নিজ দৈনিক কর্মের দৌঁষগুণের ৭। প্রত্যহ- 

হিসাব করিতে শিক্ষা কর! সকলেরই উচিত। তাহ! হইলে টিপি 

নিজের দোষ সংশোধনের নিত্য উপায় হয় । গুণের হিসাব 

ধর্ম শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত ও তর্কের স্থল আছে। কেহ কেছ করা উচিত। 

বলেন বখন 'ধন্ম সম্বন্ধে এত 'মতভেদ রহিয়াছে, তখন বালক- 4০০ 

বালিকাদিগকে অল্প বয়সে কোন ধর্মই শিক্ষা! দেওয়া উচিত মছে, 
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ধর্মবিষয়ে তাহাদের মন অশিক্ষিত ও সংস্কারশুন্ত রাখা উচিত। 

তাহাদের বয়স বৃদ্ধি হইলে ও বুদ্ধি পরিপক হইলে যে ধর্ম তাহার! 

সত্য বলিয়া মনে করিবে তাহাই তাহার। অবলম্বন করিবে । কিন্ত 

একথা সঙ্গত বলিয়৷ মনে হয় না। পিতামাতা যে ধর্মাবলম্বী পুত্র- 
কনা অল্প বয়সে সেই ধর্মে দীক্ষিত হওয়াতে কোন বাধ! দৃষ্ট হয় 
না, বরং তাহ! অনিবাধ্য ও উচিত বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের 

শরীর পালন পিতামাতার ইচ্ছান্ুসারে অবশ্তই চলিবে । তাহাদের 

মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাও অবশ্তই সেই ইচ্ছান্ুগামী হইবে। 

তবে তাহাদের ধর্্মশিক্ষা, যাহা! সকল শিক্ষার উপর, একেবারে 

বাকি থাকিবে, ইহা! কিরূপে সঙ্গত হয় তাহা বুঝ! যায় না । অন্ত 

শিক্ষা কেবল ইহকালের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু ধর্ম মানিলে 

ধন্ম শিক্ষা! ইহকাল ও পরকাল উতভয়কালের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়। 

যিনি ধন্ম মানেন না তাহার পক্ষে ধর্মশিক্ষায় কেবল এই মাত্র 

দোষ যে বালকবালিকাদিগকে অকারণে ভ্রমশিক্ষা দেওয়া হয়। 

কিন্ত তাহাতে কোন ক্ষতি হইতে পারে না, কেন না বালক- 

বালিকার! বড় হুইয়! ইচ্ছা করিলে আপন আপন নতানুসারে 

চলিতে পারিবে । আর যদ্দি বলেন ধর্ম বিষয়ে জ্রমশিক্ষা দেওয়। 

অন্তার, কোন্ বিষয়েই ব1 শিক্ষা অত্রাস্ত £ 

মানুষ কখনই অভ্রান্ত নহে । কোন কোন বিষয়ে অস্থ যে শিক্ষা 

দেওয়া বাইতেছে কিছুদ্দিন পরে তাহ! ভ্রম বলিয়া স্থির হইতে পারে। 

এতত্তিম্ন বালকবালিকারা যখন পিতামাতার নিকটে থাকিবে, 

তখন ধন্মবিষয়ে তাহাদের একেবারে অশিক্ষিত রাখ! অসম্ভব। 

পিতামাতা যে ধর্মাবলম্বী তাহার! সেই ধর্্ান্্যায়ি কার্ধ্য করিবেন, 

এবং তহার্দের পুত্রকন্তাগণও, নিয়মিতরূণে না হউক, দেখিয়! 

গুনিয্বাই একপ্রকার সেই ধর্মে সংস্কারাপন্ন হইয়া পড়িবে । 
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ধর্মশিক্ষ! সম্বন্ধে অধিক কথ! বলিবার প্রয়োজন নাই। অল্প 

বয়মে বালকবালিকাদ্দিগকে অধিক নুক্সধর্মতত শিক্ষা দেওয়া 

সঙ্গত ও সাধ্য নহে। ধর্মের স্থুলতত্ব প্রায় সকল ধর্মেই সমান। 

তাহা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস এবং আত্মসংযমপূর্বক সৎপথে 
থাক1, এই ছুই কথা লইয়া । অগ্রে সেই ছুই কথা শিক্ষা দেওয়! 

আবশ্তক। 

উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পাত্রী ও পাত্র স্থির করির় পুত্র ও 

কন্ঠার বিবাহ দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য । কেহ কেহ মনে 

করিতে পারেন বিবাহ সম্বন্ধে পুত্রকন্তাকে নিজ নিজ ইচ্ছামত 

চলিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু পূর্বে বল! হুইয়াছে, এ বিষয়ে 

তাহাদের নিজের নির্বাচন নান! কারণে ভ্রাস্তিমূলক হইতে 
পারে। অতএব এ সম্বন্ধে পিতামাতার উদাসীন থাক! উচিত 

নছে। 

পুত্রের অল্প বয়সে বিবাহ দিলে পিতার একটি নৃতন দায়িত্ব 
জন্মে, পুত্রবধূর যথাযোগ্য লালনপালন ও শিক্ষা দেওয়া। 

এ সম্বন্ধে এক কথা বলিলেই যথে্ট হইবে-_পুত্রবধূকে কন্তার 

অপেক্ষাও কিঞিৎ অধিক যত্ব করিবে, কেননা তাহাকে নিজ 

পিতামাতার যদ্ব হইতে ছাড়াইয়া নূতন স্থানে আন! হয়, সুতরাং 
পিতামাতার নিকট সে যে যত্ব পাইত শ্বশুর শ্বশ্রর নিকট তদপেক্ষ। 

কিঞ্চিৎ অধিক না পাইলে তাহার অভাবপৃরণ হইতে পারে না... 

পিতামাতার আর একটি কর্তব্য কার্য্য, পুত্রকন্তার ভরণপোষখ- 

নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চর়। পুত্র বে শীস্ব বা বিলম্বে নিজের 

ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে তাহার 
বখন নিশ্চয় নাই, তখন পিতার কর্তব্য পুত্রের নিমিত্ত কিছু 
অর্থসঞ্চয় করা। সঞ্চয়ের আরও অনেক উদ্দেন্ত আছে। 

৩৩ 

পুত্রকল্ঠার 
বিবাহ । 

পুত্রকন্ঠর 

ভরণ পো বণ 

অপর কর্তব্য 
পালননিমিত্ত 
অর্থ সফয়। 
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নিজের ও অন্তের অসময়ে উপকারে লাগে এরূপ কিঞ্িৎ অর্থ « 

সকলেরই সঞ্চয় কর! উচিত। কাহার কি পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় 

করা উচিত তাহ! প্রত্যেকের আয় ও আবশ্তক ব্যয়ের উপর 

নির্ভর করিবে। কিন্তু কিছু সঞ্চয় করা সকলেরই উচিত, এবং 

সে সঞ্চয় ব্যয়ের পূর্ব্বে রাখা আবশ্তক, ব্যয়ের পরে নহে। 

পুত্রকন্তা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ শ্বাধীনত। 

দেওয়! কর্তব্য, তবে তাহাদের কোন বিষয়ে ভ্রম দেখিতে পাইলে 

বন্ধভাবে তাহা সংশোধন করিয়া! তাহাদিগকে সছুপদেশ দেওয়া 

উচিত। 

৬। পিতামাতার  *৩। প্িতান্মাতাল্ অন্ন কতব্যত]। 
প্রতি কর্তব্যতা।  পিতামাতাকে ভক্তি করা, অল্প বয়সে তাহাদের ইচ্ছামতে , 

চল|, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও তাহাদের কথার প্রতি শ্রদ্ধা করা, 

পুত্রকন্ার কর্তব্য। 

পিতামাত! যদি কোন স্পষ্ট অবৈধ কার্য করিতে বলেন, 
পুত্রকন্তা তাহ। করিতে বাধ্য নহে, তবে তাহাদের বিনীত ভাবে 

সেই কথা তীহাদ্দিগকে বুঝাইয়! দেওয়া কর্তব্য, এবং তজ্জন্ত 
তাহাদের উপর অশ্রদ্ধা কর! উচিত নহে। কারণ পিতামাতার 

প্রতি ভক্তি তাহাদের গুণের জন্য নহে, তাহাদের সহিত সম্পর্কের 

অন্ত । যাহার পিতামাতা সদ্গুণযুক্ত তাহার পিতামাতার প্রতি 

ভক্তি সম্পর্ক ও গুণ উভয়ের জন্য । ভুর্ভাগ্যবশতঃ যাহার পিতামাত! 

নিশুণ বা অসদ্গুণযুক্ত, তাহার ভক্তি কেবল সম্পর্কান্থরোধে, 
কিনে কিন্তু তথাপি তাহার তীহাদের প্রতি ভক্তি কর! কর্তব্য । 

মাতার গর্শত্যাগ কখন কখন অপ্রাপ্ত ব্যবহার সন্তান পিতামাতার ধর্মপালন 

করিয়া অন্ত ধর অবিহ্িত ও অন্ত ধর্মাবলম্বন উচিত মনে করে। সে স্থানে তাহার 
গ্রহণ 
পক্ষে অবিধি। কি কর্তব্য? প্রশ্নটি আপাততঃ একটু কঠিন। 

& 



৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম । 

1%- এক পক্ষে বল! বাইতে পারে, ধর্ম যখন মনুম্মের ঈশ্বরের 

সহিত সন্বন্ধের উপর নির্ভর করে, এবং সে সম্বন্ধ যখন সকল 

পার্থিব সন্বন্ধের উপর, তখন এরূপ স্থলে সন্তান পিতামাতার ধর্মে 

থাকিতে বাধ্য নহে, নিজের যে ধর্মে বিশ্বাস সেই ধম্ম অবলম্বন 
করিতে বাধ্য । পক্ষান্তরে বল! যাইতে পারে, প্রথমতঃ অল্প 

বয়সে বুদ্ধি অপরিপন্ক থাকা কালে ধর্মের সুক্ষ তত্ব বোধগম্য হয় 

না, সুতরাং সে অবস্থায় ধর্মপরিবর্তন অকর্তব্য । এবং দ্বিতীয়তঃ 

যখন সকল ধর্দেরই স্থল কথা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস এবং 
আত্মদংবমপুর্বক সৎপথে থাক, এবং যথন ধর্মের প্রভেদ সুস্ম কথা 

লইয়া, তখন বুদ্ধি পরিপক্ক না হওয়! পধ্যস্ত ধর্মপরি বর্তনে . ক্ষান্ত 
থাকাতে কাহারও বিশেষ অনিষ্ট হওয়া সম্ভাব্য নহে। এতত্তির 

অল্প বয়সে পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করিতে গেলে 

স্বেচ্ছাচারিত! ক্রমশঃ প্রশ্রয় পাইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত 

জন্মাইতে পারে । অতএব অনুকুল প্রতিকূল যুক্তির আলোচনা 

করিস! দেখিলে, অপ্রাণ্তব্যবহার সম্তানের ধর্মপরিবর্তন অকর্তব্য 

বলিস! মনে হয়। 

বাহার! বালক বালিকাগণকে পিতামাতার ধর্শপরিত্যা গপুর্রবক 

ভিন্ন ধন্্ম গ্রহণের উপদেশ বা উৎসাহ দেন, তাহাদের উদ্দেশ্ত ধর্ম 

প্রণোদিত হইলেও তীহাদের কার্য নানারূপে অনিষ্টকর। যাহা- 

দিগকে ধর্মপরিবর্তনে প্রবৃত্তি দেওয়! হয় তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতা 
প্রশ্রয় পায়। তাহাদের পিভৃমাভৃভক্তি, নই না হউক, "খর্ব 

হওয়াতে তাহাদের ভক্তিবৃতির পুর্ণ বিকাশের বাধ। জন্মায় । 

তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিস্বাশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। এবং 

তাহাদের পিতামাতার নানাবিধ অন্গুথ ও অশাস্তি উপস্থিত হয়। 
হিন্দু বালকদ্দিগের পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি গুরুনের প্রতি 

১৬২ 
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বর্থের প্রতি 
কর্তব্যতা। 
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ভর্তির যে অভাব বা হাম এক্ষণে লক্ষিত হয়, তাহার একটা 

কারণ বোধ হয় তাহাদের পিতামাতার ধর্মে, অর্থাং হিন্দু ধর্নে, 

অশ্রন্ধা ্রবর্তক শিক্ষা । 

বল! বাহুল্য, মস্তানের! উপযুক্ত হইলে তাহাদের সাধ্যমত 

পিতামাতার হিতসাধনে রত থাকা কর্তব্য । 

৪। জ্ঞাতিবন্ধুআঙগি অশ্যান্য স্রজনবর্গের 
সম্বন্ধে কত্ব্যতা ৷ 

এ বিষয়ে অধিক কথা বল্বার প্রয়োজন নাই। এই 

বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে-_সম্পর্কের ও ব্যবহারের ঘনিষ্ঠত। 

অন্মারে ধাঁহার যতদূর ভক্তি বা ম্নেহ এবং কায়িক ও আর্থিক 

সাহায্য পাইবার গ্ভাষ্য আশ! হইতে গারে, সাধ্যমত তাহার সেই 

আশা ততদুর পূরণ কর! কর্তব্য। নিজের অবস্থা অপেক্ষাকৃত 

ভাল হইলে, এরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য যে, স্বজনবর্গের মধ্যে 

কেহই গর্বিত বলিয়া না ভাবেন। নিজের অবস্থা মন হইলে, 
এরূপ ব্যবছার কর! উচিত যে, কেহ অমঙ্গতউপকা রগ্রত্যাশী 

বলিয়া! না মনে করেন। 



তুম অন্যযান্স | 

মামাজিক নীতিসিন্ধ কর্ম। 

মনুয্ের অধিকাংশ কর্ম সামাজিক নীতিত্বারা অনুশাদিত। সমাজ বনের 
সেই সকল কর্মের আলোচনার নিমিত্ত মাজ ও সমাজনীতি কি, সামাজিক নীতি 
তাহা স্থির কর। আবগ্তক। সামাজিকনীতি নির্ণীত হইলে সেই নিরণাত হইলেই 

বিচিত্র বস্ত। কেবল মনু নহে, পিপীলিক| মধুমক্ষিকার্দি কীট 

পতঙ্গ, কাক বকাদি পক্ষী, এবং মেষ মহিষাদি পণুও দলবদ্ধ হইয়া 

থাকে। জগতে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই দুই শক্তি সর্বত্র 

প্রতীয়মান। জীবজগতে, জীবের সমাজ সেই আকর্ষণ শক্তির 

ফল ও জীবের স্বাতন্ত্র্য সেই বিগ্রকর্ষণশক্তির কার্য্য। 

নৃত্যের আদিম অবস্থায় বোধ হয় নিকটবর্তী পরিবারসমষ্ট 
ইয়া সমাজের হৃট্টি হয়। ক্রমে নানাবিধ সমাজের উৎপত্তি 

হয়। এবং বর্তমানকালে মভ্যজগতে সমাজ এত অশ্যে প্রকারের 

দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, সমাজের প্রেণিবিভাগ অতি কঠিন 
হইয়! উঠিয়াছে। একস্থানবাঁপী ও একধন্মীবনস্বী ব্যক্তি লইয়াই 
সমাজ প্রধানত; গঠিত হয়। কিন্তু বাঙ্গযানঘার। গমনাগমনের 

নীতিসিদ্ধ কর্ণও সঙ্গে সঙ্গে নির্ণীত হইবে, তাহার আর পৃথক্ পলি 

আলোচনার প্রয়োজন থাকিবে না। জীবজগতে সমাজ অতি হইবে। 
গীত 
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স্থৃবিধা প্রযুক্ত দূরত্বের এক প্রকার লোপ হওয়ায়, এবং স্থশিক্ষার 4 
ফলে মতবৈষম্যের শমতা প্রযুক্ত ধর্মাবিরোধের অনেকটা! লাঘব 

হওয়ায়, নানাস্থানবাসী ও নানাধর্মাবলম্বী লোকেও, কার্ধ্য বিশেষে 

একমত হইলে, একসমাজ ৰ। একসমিতি ভুক্ত হইতেছে । আবার 

ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্ত দ্বার! গ্রণোদদিত হইলে, একপরিবারস্থ ব্যক্তিগণও 

ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ভুক্ত হইয়া থাকেন। এক রাজার শাসনাধীনে 
থাকাও এক সমাজভুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নহে। 
বিস্তান্ুশীলনাদ্দি অনেক কার্যে, ভিন্ন ভিন্ন রাজার প্রক্তারা এক 

সমাজভূত্ত হইয়৷ থাকেন।১ অতএব সমাজ শব্ধ সম্কীণ অর্থে না 

লইয়। বিস্তীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিলে সমাজ বন্ধনার্৫থে, এক বংশে 

জন্ম, বা এক স্থানে বাস, ব৷ এক ধর্মে বিশ্বীস, বা এক রাজ- 

শাসনাধীনে অবস্থিতি, ইছার কিছুই নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে। 
আবশ্তাক কেবল সমাজভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের উদ্দেস্তের 

সহিত এ্ক্যমত্য এবং সমাজের অন্তর্গত হইবার ইচ্ছা । 

সমাজবন্ধন ষখন সমাজভূক্ত ব্যক্তিগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর 

করে, তথন সামাজিক নিয়মও স্পষ্টরূপে ব! প্রকারাস্তরে অবশ্যই 

সেই ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, কারণ সেই নিয়ম যদি কাহারও 

ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয়, তিনি মনে করিলেই পমাজ ছাড়িয়! দিতে 
পারেন। তবে সমাজের পরিসর সংকীর্ণ না হইলে, সমাজের 

নিয়ম ও নীতি ্তায়ান্থবর্তী হওয়াই সাস্তাব্য, কেন ন! তদ্বিপরীত 

ড.:5/550012861010 01 21] 0195565 01 21) 2010105+ নামে এক সত 

চ২006:% 0%62 কর্তৃক ইংলণ্ডে ১৮৩৫ থুঃ অবে' প্রতিতিত হয়। 90901811520 

শব তাহার কার্ধ্যপ্রণালিতে প্রথম ব্যবহ্ত হয়। 1000101925018 

চ)702010108১ 905 20 ০01, ১011) 10015 50901811510 দ্রষ্টব্য । 

৮. 



৪র্থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। 

হইলে তাহা বহুসংখ্যক লোকের অনুমোদিত হুইতে পারে না। 
সমাজবন্ধন ও সামাজিক নিয়ম লোকের ইচ্ছান্থুবন্তী বলিয়াই 
জরন্নসাঁধারণের নিকট তাহা! এত সম্মানিত । 

সামাজিক নীতি নানা সমাজে নানারূপ । তন্মধ্যে কতকগুলি 
সকল সমাজেই গ্রাহ, এবং তাহাদিগকে লাম্বান্রণঙ্ম্মাজ 

নীতি বলা যাইতে পারে, আর কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 
সমাজের গ্রাহ, এবং তাহাদিগকে ছিরশ্শেকষ হম্াজ 
মীন্ভি বলা যায়। সাধারণ সমাজনীতি, মানুষে মানুষে পরম্পর 
ন্তায় সঙ্গত ব্যবহার করিতে গেলে যে সকল নিয়ম অনুসারে চলা 

উচিত, সেই সকল নিয়মের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে । তন্মধ্যে 
* নিম্নলিখিত কএকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১। অন্যের অনিষ্ট করা কাহারও কর্তব্য নহে। তবে 

কাহারও গুরুতর অনিষ্ট নিধারপার্থে অনিষ্টকারীর কিঞ্চিৎ অনিষ্ট 

কর! নিতান্ত আবশ্তক হইলে সে স্থলে সেইটুকু অনিষ্ট নিষিদ্ধ 
নছে। 

একথার প্রথম ভাগ সর্ববাদিসম্মত, এবং দ্বিতীন্ন ভাগ 

সম্বন্ধে বোধ হয় কাহার বিশেষ আপত্তি থাকিবে না। 

২। সাধামত নিজের ও অন্টের স্তাধ্য হিতসাধন কর্তব্য, 

তাহাতে কাহারও অহিত হইলে তজ্জন্ত আপত্তি কর! কর্তব্য, 

নহে। রর 
একথাটি তত স্পষ্ট হুইল না। ইহা বিধদ করিবার 

নিমিত্ত আরও কিছু বলা আবগ্তক। প্রথমোক্ত কথাটির উদ্ধেস্ত 
অনিষ্টনিবারণ। এবং স্থলবিশেষে অনিষ্টকর কার্য নিষিদ্ধ নহে, 

যে বল৷ হইয়াছে, তাহাও গুরুতর অনিষ্টনিবারণার্থ। দ্বিতীয় 

কথাটির উদ্দেশ্ত লোকের হিতকর কার্যে উত্তেজনা! । যেমন 

৩৪১ 

সামজিকমীতি। 

সাধারণ 

সযাজনীতি। 
১। গুরুতর 
অনিষ্ট নিবারণার্থ 
ভিন্ন অনিষ্টকর 
কার্ধযনিষিদ্ধ ৷ 

২। নিজের 
স্তাষ্য হিত. 
সাধনে অভ্র 

অবর্বা। 
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অনিষ্টনিবারণের প্রয়োজন, তেমনই হিতসাধনেরও প্রয়োজন । 

যদি আমরা অনিষ্টকর কার্যে বিরত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে হিতকর 

কার্য্যেও বিরত হই এবং (কল্পনা! করা যাউক) নিশ্চেষ্ট হইয়া বদিয়া 

থাকি, তবে অকার্য্যও হইবে না কাধ্যও হইবে না, এবং অল্প দিন 

পরেই সকল গোল মিটিয়! যাইবে, কার্য্যাকাধ্য কিছুই করিবার 

লোকও থাকিবে না। অনাহারে মানবজাতির পৃথিবী হইতে 

তিরোধান হইবে। কিন্তু তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ 
আমাদের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে, পরম্পরের অনিষ্ট 

করিয়াও আমরা নিজ রক্ষার চেষ্টা করি। আত্মরক্ষার 

চেষ্টার সঙ্গেই আবার আত্মবিনাশের সম্ভাবনা জড়িত থাকে । 

এই জন্ত উপরিউক্ত নিবর্তক ও প্রবর্তক ছুইটি নীতির ও " 

তদানুষঙ্গিক প্রতিষেধের প্রয়োজন । 

যে কার্য অনিষ্টকর তাহা! কেবল গুরুতরঅনিষ্টনিবারণার্থে 

ভিন্ন আর সর্বত্রই অন্তায় ও নিষিদ্ধ। কিন্তু যে কাধ্য হিতকর 

তাহ! যে সর্বত্র বিধিলিদ্ধ এমত বল! যাস না। রামের ধন শ্টাম 

লইলে শ্তামের হিত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া রামের ধন 

শ্তামের লওয়! বিধিসিদ্ধ হইতে পারে না । ' এই জন্য কেবল স্াষ্য 

হিতসাধন কর্তব্য বলা হইয়াছে । এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, স্তাষ্য 

হিতসাধন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর নিতান্ত সহজ নহে। 

প্রথমতঃ যে কাধ্য এক ব্যক্তির হিতকর এবং অন্ত কাহারও 

অহিতকর নহে, তাহা অবশ্তই স্তাষ্য হিতকর। এবং সে কার্য্য করা 

স্তাষ্য হিতসাধন বল! যাইতে পারে । অস্তর্জগতের বা আধ্যাত্মিক 

জগতের সকল হিতকর কাধ্যই স্াষ্য বল! যায়, কারণ তর্থীর। 
কাহারও অনিষ্টেয়্ সম্ভাবনা নাই। একজন যদ্দি জ্ঞানানুশীলন 

বা ধর্মানুশীলন করেন, তাহাতে তাহার হিত আছেই, ও তাহার 
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কাধ্য ও দৃষ্টান্তঘ্থারা অন্তের হিতও হইতে পারে, এবং তন্বারা 

কাহারও অহিত হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান ও ধর্ম যাহা তিনি 

চীঁহেন তাহা অসীম, তিনি লইলে তাহা! ফুরাইবে না, জগতের 

সকল জীবে যত চাহে লইলেও তাহ! কমিবে না বরং বাড়িবে। 

কিন্তু বহির্জগতের বা জড়জগতের কার্ধ্য সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় 

না। একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন বটে, পৃথিবী বিপুলা, 

কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ কর্মীরা! পৃথিবী ক্ষুদ্র মনে করেন, সসাগরা 
পৃথিবীর আধিপত্য লাভেও তাহারা সন্তষ্ট হন না। সামান্ত কথায়, 

অনেকে একটু ক্ষমতাবান্ হইলেই এই ধরাটাকে সরাখানার 'মত 
দেখেন। এই পৃথিবীর ভোগ্যবস্তর পরিমাণ গ্রচুর হইলেও 
তাহাতে লোকের আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয় না। এবং এক বস্ত 

অনেকে চাহিলে বিবাদ অনিবাধ্য। এইজন্যই স্থধীগণ ধনজন- 

সম্পদাদি পার্থিববস্তকামনায় নিবৃত্তি, এবং জ্ঞান ও ধর্ম এই 
অপার্থিববস্ততে প্রবৃত্তি, প্রকৃতস্থখের উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট 

করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি পার্থিববস্ত, যথা গ্রাসাচ্ছাদন ও 

বাসস্থান, মন্ষ্বের দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়, 

তাহা না পাইলে দেহ রক্ষা হয় ন!, এবং যে জাতির বাধে 

সমাজের মধ্যে সেই সকল বস্তর অভাবের উপযুক্ত পুরণ না 

হয়, তাহাদের স্বাস্থ্য, সংখ্যা, ও সমুদ্ধির, ক্রমশঃ হাস হয় । 

দ্বিতীয়তঃ গ্রাসাচ্ছাদন বাসস্থানাদি সংস্থানার্থে অন্টোর. স্পষ্ট 
অনিষ্ট না করিয়! যে সকল নিজের হিতকর কার্য করিতে হয়, 

তাহা স্তাষ্য হিতকর কার্ধ্য বলিতে হইবে, এবং তদ্দা'রা কাহার 
কিঞ্চিৎ অহিত হইলেও আপত্তি কর! অকর্তব্য। 

বহির্জগতে একের হিতের সঙ্গে সঙ্গে অন্তের কিঞ্চিৎ অহিত 

অনিবার্ধ্য বলিলেও বলা যায়। মানবের জগতে আগমনই এইবপ 

৩৪৩ 



জ্ঞান ও কম্ম। [ ২য় ভাগ 

অহিতের সহিত জড়িত। জন্মমাত্রই মানব অনেক স্থলে অপরের 

শক্র হয়। সে অপর আবার আর কেহ নহে তাহার অগ্রজ সহোদর 

এবং সে শক্রতাও সামান্য শক্রত৷ নহে, তাহা সেই অগ্রজকে 

তাহার শ্রেষ্ঠ আহার মাতৃস্তন্ত হইতে, ও তাহার শ্রেষ্ঠ আবাস 

মাতৃঅন্ক হইতে, কিয়ৎপরিমাণে বঞ্চিত করা । কিন্তু সেই 
শৈশবের বৈরভাব যেমন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃন্নেছে পরিণত 

হয়, আশ! করা যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে 

গ্রাসাচ্ছাদন বাসস্থানের বস্তু লইয়া বিরোধ তেমনই সভ্যজগতের 

সাধারণ ও বার্তিক জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রভাবৰ ধারণ করিবে। 

মান্ধষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতেও একপ্রকার ভ্রাতৃসন্বন্ধ, 

সকলেই সেই পরমপিতার সন্তান । 

সকল লোকেরই যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসের সংস্থান হয় 

এই উদ্দেস্টে সভ্যজগতে নানাবিধ সভাসমিতির স্থাষ্টি, এবং নানা- 

প্রকার সামাজিক, বার্তিক, ও রাজনৈতিক মতের প্রচার হইয়াছে, 

তৎসমুদয়কে সামাজিকত্ব ১ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। 

কিন্তু এ সম্বন্ধে যে কোনপ্রকার সভাসমিতি নিয়ম ও মত সংস্থা- 

পিত হউক না কেন, তাহার সকলেরই মূলমন্ত্র এই যে, প্রত্যেক 

ব্যক্তি ও প্রত্যেক জাতি যে সকল নিজ নিজ ন্তাষ্য হিতকর কার্ধ্য 

করে, অর্থাৎ যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছা্দন ও বাস সংস্থানের নিমিত্ত যে 

সকল কাধ্য করে, তাহাতে অন্ত ব্যক্তি বা অন্ত জাতির যে কিছু 

অহিত হয় তজ্জন্ত আপত্তি কর! অকর্তব্য । ফল কথা, সমগ্র মানব- 

জাতির হিতের নিমিত্ত প্রতেক মানবেরই নিজের হিতাকাজ্জা 

কিঞ্ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। তাছা! হইলেই মানবজাতির 

১ 5০0181151) ইহার ইংরাজি প্রতিশব । ৩৪৯ পৃষ্ঠার টাকা ভ্ষ্টব্য। 
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মধ্যে মৈত্রতাব স্থাপিত হইতে পারে। তত্তিন্ন অন্ত কোন উপায়ে 

মানবজাতির মধ্যে মৈত্রভাব হইতে পারে না। 
. “কেহ কেহ বলেন মনুষ্য সকলেই পমান, সকলেই স্বাধীন, 
সকলেই পৃথিবীর ভোগ্যবস্ততে তুল্যাধিকারী, এবং যে সকল 
নিয়ম তদ্বিপরীত তাহ! অগ্রাহ। এই মতকে আান্মাজিন্চত্য 
বাজ্াম্ঘ্যত্বাল্ বলা যায়। 

আর এক সম্প্রদায়ের মতে সকল মনুষ্য ও সকল জাতিই বিভিন্ন 

প্রকৃতির, প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কার্য করে, ক্রম- 

বিকাশের নিয়মানুসারে সেই সকল শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং 

জীবনসংগ্রামে পরিণামে যোগ্যতমের জয় হয়। যেব্যক্তি ও যেজাতি 

 যোগ্যতম তাহারাই শেষে বীচিয়৷ যায়, অপর সকলে বিধ্বস্ত বা 

পরান্ত হয়। এই মতকে ব্যক্তিগত শর আন্ম্যব্বাচি বলা যায়। 

এই ছুই বিরুদ্ধ মতের কোনটিই যুক্তিসিত্ধ নহে। সকল 

মনুষ্য সমান নহে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রক্কৃতি 

নানাবিধ। কতকগুলি বিষয়ে, যথা শারীরিক শ্বাধীনতায় ও 

গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসোপযোগি দ্রব্যে, সকলেরই তুল্যাধিকার আছে 

বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে, ষথ! অন্তের নিকট সম্মান ভক্তি বা ম্গেহ 

পাইতে, সকলের অধিকার তুল্য নহে, এবং অধিকারননাধিক্যর 

নিয়ম না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে ন1। 

সকল মনুস্তাই সমান হউক ও সমান অধিকার প্রাপ্ত হউক ইহা 

সকলেরই বাঞ্চনীয়, এবং যাহাতে সকলে সমান হইতে পারে, 

সকলকে তছপযোগী শিক্ষা দেওয়া ও সর্বত্র তদ্ছুপযোগী ব্যবস্থা 

সংস্থাপিত হওয়। কর্তব্য। কিন্তু যতদিন সকলের পূর্ণজ্ঞান ন! 

জন্মে, ও সেই জ্ঞানের ও সদভ্যাসের ফলে সকলের স্বার্থপর নিব্বষ্ট- 

ও অনিষ্টকর প্রবৃত্তি প্রশমিত ন৷ হয়, ততদিন সকল মন্তস্য সমান 



৩৪৩ জ্ঞান 'ও কণ্ম। [ ২র ভাগ 

ও সকল বিষয়ে সমানাধিকারী বলা যাইতে পারে না। অতএব 

সাম্যবাদ সম্পৃণণ সত্য নহে। বৈষম্যবাদও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া 

স্বীকার করা যায় না। সকল মনুষ্য সমান নহে সত্য। জীবন- 
গ্রামে যোগাতমের জয়, ইহাঁও সত্য। কিন্তু যোগ্যতম 

কাকে বলে? জীবন সংগ্রামই বা কিরূপ, এবং তাহার ফলই 

বা কি? যখন এই পৃথিবীর ভীববিভাগে আধ্যাত্মিকভাবের 

আবির্ভাব হয় নাই, তখনকার জীবমধো দৈহিক বলে বলীয়ান 

ও আত্মরক্ষার্থে আবশ্তকমত আত্মগোপনে তৎপর হইলেই 

তাহাকে যোগ্য বল! যাইত। তখনকার জীবনসংগ্রাম শঙক্রু- 

বিনাশ। এবং তাহার ফল যোগ্যতমের বৃদ্ধি ও অযোগ্যের হাস 

ও লোপপ্রাপ্তি। কিন্তু যখন পৃথিবীতে মানবজাতির, ও সঙ্গে 

সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবের আবির্ভাব হইল, সেই সময় হইতে 

যোগাতার লক্ষণ ক্রমশঃ পরিবন্তিত হইয়া আমিতেছে।১ শক্রকে 

বিনাশ করিবার পাশববল অপেক্ষা, শক্রকে রক্ষা করিবার 

ংশোধন করিবার ও মিত্র করিয়৷ লইবার নিমিত্ত দয়া উপচিকীর্ষ৷ 

প্রেমা্দি উচ্চতর আধ্যাত্মিকশক্তিই যোগ্যতার প্রকৃত লক্ষণ বলিয়! 

পরিগণিত হইতেছে, অর্থাৎ আত্মার পরিসরবৃদ্ধি ও আত্মপর- 

ভেদের হাস হইয়া আসিতেছে । জীবনসংগ্রামও, অষোগ্যকে 

কেবল বলঘ্বার বিনাশ এই নৃশংস ভাব ধারণ না করিয়া, 

অযোগ্যকে গুণের দ্বারা পরাভব করা, ক্রমশঃ এই শাস্তভাবে 

পরিণত হইবার উপক্রম হইয়া আসিতেছে । এবং সেই সংগ্রামের 

ফল, যোগ্যতমের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফোগ্যেতরের বিনাশ না হইয়া 

ক্রমশঃ তাহাদের রক্ষ! ও যোগ্যতা লাভ হইবে বলিয়া আশা করা! 

১ এস ম্বন্ধে আনুদঙ্গি রুপে [11215172115 791100109165 06000105105 

[8555 392-3 উষ্টব্য । 
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যায়। এখনও সেই সুদিন বহুদুরে, এখনও সে ভাবের বিস্তর ব্যতি- 

ক্রম রহিয়াছে, সতা। সভ্য জগতে মধ্যে মধ্যে স্বার্থপরতার এরূপ 

প্রবল তরঙ্গ উঠিতেছে যে, সেই মঙ্গলের যে টুকু সম্ভাবন! হইয়াছে 
তাহ! ভাসাইয়৷ দিতে পারে, ইহাও সত্য । কিন্ত জগতের মঙ্গলের 

নিমিত্ত সকল লোকে স্বার্থপরতা ত্যাগ ও পরাখথপরতা ব্রত 

অবলম্বন ন! করুক, নিজ নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত সকলকে সেই পথ 

অনুসরণ করিবার প্রয়োজন শীঘ্রই হইয়া আসিতেছে । ভিন্ন ভিন্ন 

জাতির যুদ্ধ যখন কেবল ক্ষিতিতলে ও সাগর বক্ষে না হইয়া 

আকাশমার্গেও হইতে থাকিবে, তখন তাহা! এরূপ ভীষণভাব 

ধারণ করিবে যে, যুদ্ধার্থীরাই তাহা হইতে ক্ষান্ত হইবেন। তস্তিন্ন 
স্বাজাতীয়ের মধ্যেও অর্থী ও শ্রমীতে যেরূপ ঘোরতর বিরোধের 

উপক্রম হইয়া আসিতেছে তাহাতে উভয় পক্ষকেই আত্মরক্ষার 

নিমিত স্বার্থের হুরাকাজ্ৰমা কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিতে হুইবে। 

এই কারণে আশা কর! যায়, অন্ততঃ নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত 

লোকে কিঞ্চিৎ পরার্থপর হইবে, এবং মানুষে মানুষে বৈরভাব 

গিয়! মৈত্রভাব শ্থাপিত হইবে । 
৩। তৃতীয় সাধারণ সমাজনীতি এই যে, যতক্ষণ কাহারও 

অনিষ্ট না হয়, সকলেই আপন আপন ইচ্ছামত চলিতে পারেন। 

এবং একের ইচ্ছ। অন্তের ইচ্ছার সহিত প্রতিঘাত হইলে উভয়েরই 

ক্ষাস্ত হওয়া কর্তব্য, ও বিচার করিয়া ধাহার ইচ্ছ। স্থান সঙ্গত 

বলিয়া স্থির হয় তাহ্যকেই ইচ্ছামত চলিতে দেওয়৷ উচিত ' সেই 

বিচারকাধ্য প্রতিদ্বন্বীরা নিজে করিতে পারিলেই সর্বাপেক্ষা 

জ্ুখের বিষয়। তাহা ন। পারিলে উভয়েরই ক্ষান্ত থাকা, অথব! 

কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির সাহায্যে বিরোধ মীমাংস৷ কর! কর্তব্য। 

৪। নিজের বাক্য ও কাধ্য ছারা অন্তের মনে যে সঙ্গত 

৩৪ 

৩। যতক্ষণ 
অদ্ভের অনিষ্ট 
ন1 হয় ততক্ষণ 
সকলেই ইচ্ছা! 
মত চলিতে 
গারে। 



৪। বাক্য ব 
কাধ্যদ্বার! 
অন্তের মনে 
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আশা! উৎপন্ন করা যায় তাহা পূরণ কর! সকলেরই কর্তব্য । 

আইন অনুসারে এরূপ আশা পূরণ করিতে লোকে সকল স্থলে 

যে আশা উৎপন্ন বাধ্য নহে। কিন্তু সামাজিক নীতি অনুসারে তাহা পুরণ করা 
ফর! যায় 

তাহার পুরণ 
কর্তব্য। 

€। সামাজিক 
কার্ধয অধি- 
কাংশ ব্যক্তির 

হওয়া! বর্তব্য। 

সর্বত্র কর্তব্য। আইন ও সামাজিক নীতির পার্থকোর কারণ 
এই যে, আইন কেবল নিতাস্ত প্রয়োজনীয় স্থলে হস্তক্ষেপ করেন, 

সমাজনীতি তদতিরিক্ত স্থলেও হস্তক্ষেপে করিতে চাহেন। 

আইন কেবল অনিষ্টনিবারণ নিমিত্ত, সমাজনীতি তদ্দতিরিক্ত ইঞ্ট- 

সাধন নিমিত্ত । আইন লোককে মন্দ হইতে নিবারণ করিয়াই 
ক্ষাস্ত। সমাজনীতি লোককে মন্দ হইতে নিবারণ করিয়। ক্ষাস্ত 

নহেন, ভাল হইতে উত্তেজনা করেন। আইন ও সমাজনীতির 

কার্যের পরিসরে যেমন পার্থকা, শাসনেও তেমনই পাধ্যক্য। 

আইনের পরিদর সন্কীর্ণ কিন্ত শাসন কঠিন। সমাজনীতির 

পরিসর বিস্তীর্ণ কিন্ত শাসন কোমল । কেহ যদি বিন বিনিময়ে 

অপরকে ছুই দিন পরে কিছু অর্থ দিবেন বলেন, তিনি তাহ! না 

দিলে আইন সে স্থলে হস্তক্ষেপ করিবেন না, সমাজ কিন্তু 

ত'হাকে নিন্দনীয় করিবেন। আর যদি কোন বস্তর বিনিময়ে 

সেই অর্থ দিবার অঙ্গীকার হয়, তবে আইন সে স্থলে হস্তক্ষেপ 

করিবেন, এবং সেই অর্থ যাহার প্রাপ্য তাহাকে আদায় করিয়া 

দিবেন। 
৫। কোন সমাজের বা সমিতির কার্য সেই সমাজের বা 

সমিতির অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তির মতান্ুযায়ি হওয়া কর্তব্য । 

ইছাই সমাজ বা সমিতির সাধারণ নিয়ম । তবে কোন কোন 

স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যথা, যেখানে সমাজপতির 

বা সমিতির সভাপতির বা সমাজের কার্যকরী সভার দায়িত্ব 

অতি গুরুতর, অথবা সমাজান্তর্থত সকল ব্যক্তিই লমান শিক্ষিত 
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ও সদ্বিবেচক হুওয়] সম্ভবপর নহে, সেই সকল স্থলে সমাজের | 

সমিতির অধিকাংশ বাক্তির ইচ্ছামত পুরাতন নিম রহিত বা 

নূতন নিয়ম চলিত করণ, সমাজপতি, সভাপতি বা কার্য্যকরী 
সভা নিষেধ করিতে পারেন। কিন্তু সমাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

তাহার নিজে পুরাতন নিয়ম রহিত বা নুতন নিয়ম প্রচলিত 

করিতে পারেন না । সাধারণতঃ অধিকাংশব্যক্তির মতানুযায়ি 

কাধ্য করিবার নিয়মের হেতু এই যে, প্রথমতঃ ষে কাধ্য দ্বারা 

সমগ্র সমাজের ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে তাহা সমাজের অন্ততঃ 

অধিকাংশ ব্যক্তির মতান্ুযায়ি হওয়াই ন্যায়সঙ্গত । এবং 

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ব্যক্তির মত, পুর্ব্ব শিক্ষা ও পুর্ববসংস্কারের 

ফল, ও তাহ! ভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে। এই জন্ত আমাদের 

পরস্পরের মত এত বিভিন্ন । অতএব যে মত কোন সমাজের 

অধিকাংশ ব্যক্তির অন্থমোদিত, তাহ! ব্যক্তিবিশেষের কুশিক্ষা বা 

কুসংস্কার দ্বারা দূষিত হওয়া! সম্ভাব্য নহে, এবং তাহ ভ্রাস্ত 

হইবে না এরূপ আশা করা যাইতে পারে। 

এক্ষণে বিশেষ সমাজনীতি ও তদনুযায়ি কর্মসন্বন্ধে কিঞ্চিৎ 

বল! অবশ্তক। যখন বিশেষ সমাজনীতি কেবল বিশেষ বিশেষ 

সমাজে গ্রাহ্, তখন অগ্রে সমাজের শ্রেণীবিভাগ করিলে ভাল হয়। 

সমাজ, স্যটি হইবার নিরমানুসারে, দ্বিবিধ। কতকগুলি 

সমাজ সমাজবন্ধ ব্যক্তিগণের স্পষ্ট প্রকাশিত ইচ্ছাক় প্রতিষ্ঠিত; 

যথা প্ডিতসভা, ব্রাঙ্গণসভা, কারস্থভা, বিজ্ঞানসভা, ইত্যাদি । 

এবং আর কতকগুলি, সমাজবদ্ধ ব্যক্তিগণের কোন স্পষ্ট 

প্রকাশিত ইচ্ছানুসারে প্রতিষ্ঠিত নহে, কিন্তু, তাহাদের বিরুদ্ধ 

ইচ্ছা প্রকাশ না পাওয়ায়, তাহার। তদস্তগ্গত বলিয়া পরি- 

গণিত, বথ! হিন্দুসমাজ, নবদ্বীপসমাজ, বৈষ্ণবদমাজ, ইত্যাদি। 

বিশেষ সমাজ- 

নীতি। 

সমাজের জি 
বিভাগ সমাজ 
স্থঙি হইবার 
নিরষভেছে 
ঘিবিধ, ইচ্ছা" 

প্রতিতিত ও 
স্বতঃ প্রাতি- 
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প্রথমোক্ত সমাজগুলি ইচ্ছা প্রতিনিত ও শেষোক্তগুলি « 
ভ৪প্রন্ভিন্তিত বলিয়৷ সংক্ষেপে অভিহিত হইতে পারে। 

উদ্দেস্তভেদে বিষয় বা উদ্দেশ্তভেদে সমাজ নানাবিধ, যথ! ধর্মান্ুশীলনার্থ, 

তাহ! নানাবিধ। বিস্তান্থশীলনার্থ, অর্থান্থুশীলনার্থ, অন্ান্ত কন্ধান্ুুশীলনার্থ । 

এতত্তিক্ন তিনটি সম্বন্ধ আছে যাহার নীতি, আইন ও ধর্মনীতির 

সহিত কিঞ্চিৎ সংস্ষ্ট হইলেও, সমাজনীতির সহিত বিশেষ সংশ্রব 

রাখে। সেই তিনটি, গুরুশিষ্য সম্বন্ধ, প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ, দাতা 

গ্রহিতা সম্বন্ধ । 

যে কএকটি বিশেষবিধ সমাজ ব৷ সম্বন্ধ ও তাহার নীতি এবং 

সেই নীতিসিদ্ধ কর্মের এস্থলে আলোচন৷ হইবে তাহ! এই-_ 

রি (২) জাতীয় সমাজ, (২) প্রতিবাদি সমাজ, (৩) একধর্মাবলম্বি- | 

সমাজ, (৪) ধর্মীন্ুশীলনসমাজ, (৫) ভ্ঞানান্ুশীলনসমাঁজ, 

(৬) অর্থানুশীলনসমাজ, (৭) গুরুশিষ্য সম্বন্ধ, (৮) প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ, 

(৯) দ্বাতা গ্রহীতা । 

শী 

১। জাতীর ১। জীততীয্ সম্মাজ ও তাহাল নীত্তি। 
সমাজ ও জাতীয় সমাজ কি তাহা স্থির করিতে হইলে, জাতি কাহাকে 
তাহার নীতি। 

বলা যায় অগ্রে স্থির করা আবশ্তক। জাতিশব জন ধাতুর উত্তর 
ক্তি প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন, সুতরাং তাহার যৌগিক অর্থ জন্মের 

সহিত সংশ্রব রাখে। যাহারা মূলে এক পিতামাতা হইতে বা 
একদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার! প্রায়ই একজাতীয়। 

তবে এ কথার অনেক ব্যতিক্রম আছে। খুষ্টিয় ও ইনুদীয় ধর্ম 

শাস্ত্রানুলারে ১৯ সকল মনুষ্যই নোয়ার সন্তান, কিন্ত সকলে এক 

জাতীয় নহে। সকলেই মানব জাতির অন্তর্গত বটে, কিন্তু মানব 

জাতি ধে অর্থে এক জাতি, জাতীয় সমাজ বলিতে গেলে সে স্থলে 
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,জাতি সে অর্থে ব্যবহার কর! যায় না। একদেশে জন্ম হইলেও 
সকল স্থলে লোকে এক জাতি হয় না। ভারতে বর্তমান কালে 
ইংরাজ ও মুসল্মান্ জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলে এক 
জাতি নহেন। মূলে এক পিতামাতা হইতে যাহাদের জন্ম তাহা- 
দিগকে একজাতীয় বলিতে বাধা অতি অপ্পই দেখা যায়। এক- 

দেশজাত সকলকে একজাতি বলার পক্ষে বাধা তদপেক্ষা 

অধিক। 

উপরে যাহ বল৷ হইল তাহা জাতি শবের স্থল অর্থ। কথাটা 

আর একটু স্ক্মভাবে দেখিলে ভাল হয়। জাতি শব্ধ প্রায় সকল 

পদার্থ সম্বন্ধেই প্রয়োগ কর! যায়, এবং সেপ্গপ প্রয়োগস্থলে 

তাহার অর্থ, “প্রকার, বা “রকম'। সেই বিস্তৃত অর্থের সহিত 

বর্তমান আলোচনার কোন সংশ্রব নাই । মানবসমষ্টির সম্বন্ধে 

জাতিশব্দ যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাই এক্ষণে বিবেচা । সেই 

অর্থ প্রধানতঃ ছুইটি। আকারপ্রকার ভাষাব্যবহারাদি তেদে 

মানবগণকে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত কর! যায় 

তাহাকে জাতি বলে, যথা আর্ধাজাতি, কাফ্রিজাতি, হিন্দুজাতি, 

ব্রাহ্ষণজাতি, ইত্যাদি। জাতিশব্ষের এই একটি অর্থ। এবং 

একদেশে বা এক রাজার অধীনে যাহাদের বাস তাহাদদিগকেও 

একজাতি বলে, যথা, ইংরাজজাতি। জাতিশব্ের এই আর 

একটি অর্থ। জাতিতত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রথমোক্ত অর্থে 

জাতিবিভাগ সন্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন। 

তদন্ুদরে আকার ও বর্ণের সাদৃশ্ত একজাতিত্বের নিশ্চিত লক্ষণ। 
ভাষার সাদৃশ্ত একটি লক্ষণ বটে, কিন্তু তত নিশ্চিত লক্ষণ 
নহে। তাহাদের মতে পৃথিবীর সমস্ত মানব তিন প্রধান জাতিতে 

বিভক্ত, (১) ইথিওপিয়ান্ বা কৃষ্ণবর্ণ, (২) মঙ্গোলিয়ান বা পীতবর্ণ, 
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(৩) ককেসিয়ান্ ঝ! শুর্ুবর্ণ। ভারতের হিন্দুরা ইহার কোন্: 

বিভাগান্তর্থত তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। ছুইজন ইয়ু- 

রোপীয় পণ্ডিতের মতে হিন্দুর তৃতীয় বিভাগভূক্ত। কিন্তু আর 
ছইজন (বাহার! এদেশে আসিয়াছেন ) এ মত ঠিক বলিয়া 
মানেন না। তাহাদের মধ্যে একজন এতদূর গিয়াছেন যে, 

তাহার মতে, ভারতবাসীদিগের আর্য ও নাধ্য এই ছুই শ্রেণীতে 
বিভাগ ম্বীকারযোগ্য নহে, এবং “বেনারস্ সংস্কৃত কলেজের 

উচ্চজাতীয় ছাত্রদ্িগকে ও রাস্তার ঝাড়দারদ্িগকে দেখিয়া 

তাহার যে ভিন্ন জাতীয় একথা কেহ স্বপ্রেও মনে করিবেন না”।১ 

কথাটা ঠিক হউক আর না হউক, ভাষাটা একটু সংযত হইলে 
ভাল হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয্াা কাহারও বিরক্ত হইবার 

প্রয়োজন নাই। অসংখাবৈচিত্র্পূর্ণ মানবমুখমগ্লের অবয়বের 

মোটামুটি পরিমাপ গোটাকতক লোকের মুখ হইতে লইয়া সমগ্র 

দেশের লোকের জাতিনির্দেশের নিয়ম কতদূর সঙ্গত তাহা ঠিক 
বলিতে না পারিলেও, ইহা! ঠিক বলা যায় যে ঘাতপ্রতিঘাতের 
নিয্ম জগতে অপ্রতিহিত। ম্মুতরাং যে উচ্চজাতীয় হিন্দুরা 
পাশ্চাত্যদিগকে শ্রেচ্ছ বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন, একজন 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত কতৃক ঝাড়,দারের সহিত তাহাদের সমীকরণ 

নিতান্ত বিন্ময়কর নহে। তবে একটু আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, হিন্দুদিগের বর্ণভেদ, অথাৎ জাতিভেদ, বীহার! এত তীব্রভাবে 

নিন্দা করেন, তাহাদের মধ্যেই সেই বর্ণভেদজ্ঞান এত তীব্র। 

ফলতঃ যে আত্মাভিমান এই বর্ণভেদ বা জাতিভেদের মুল তাহা 
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৪র্থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কম্ম। 

' ত্যাগ করা অতি কঠিন। অতএব এই ॥মালোচনায় আনুষঙ্গিক- 

রূপে এই নীতির উপলব্ধি হইতেছে যে-_ 

কোন বর্ণ বা! জাতির অন্ত বর্ণবা জাতিকে অবঞ্ত। করা 

কর্তব্য নহে। 

জাতীয় সমাজের ইহা প্রথম নীতি বলিয়া! স্বীকার কর! উচিত। 

সমগ্র গুরুবর্ণ কি সমগ্র পীতবর্ণ কি সমগ্র কৃষ্ণবর্ণ মানবমণ্ডল 

যে একজাতীয় সমাজতুক্ত হইবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্নপ। 
প্রত্যেকেরই মধ্যে এত অবান্তর বিভাগ ও এত শ্বার্থের অনৈক্য 

রহিয়াছে যে, কাহারও একতাঘটন সহজ নহে। 

স্বার্থের ও উদ্দেশ্তের এঁক্য না থাকিলে জাতীয় সমাজ গঠিত 
হইতে পারে না, কিন্তু সেই স্বার্থ ও উদ্দেস্তা অসাধু হওয়া উচিত 
নছে। ইহ! জাতীয় সমাজের দ্বিতীয় নীতি । 

অপাধু স্বার্থ বা অসাধু উদ্দেস্ত সাধনার্থে জাতীয় সমাজ গঠিত 
হইলে তাহ! সুফলপ্রদ ব৷ দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে না। 

এইস্থলে ভারতের হিন্দু সমাজে জাতিভেদ, ও হিন্দু মুসলমানের 

জাতীয় বিরোধ সম্বন্ধে এই কথা বল! আবশ্তক। 

হিন্দু সমাজে জাতিভেদদ সম্ভবতঃ প্রথমে বর্ণভেদ হইতে সৃষ্ট হিন্মুমদাজে 

হয়। বর্ণ এখনও জাতির, প্রতিশব্ বলির ব্যবহ্ৃত। শুর্লুবর্ণ জাতিতেদ। 

আধ্যগণ কৃষ্ণবর্ণ শুদ্রগণের সহিত সংতর্ষণে আসিলে, আধ্য ও শূদ্র 
এই জাতিবিভাগ বা বর্ণবিভাগ সহজেই ঘটিয়া থাকিবে, এবং 

শুর্ুবর্ণ আর্ধযগণও কার্ধ্যানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত এই তিনভাগে 
বিভক্ত হইয়! থাকিবেন। এইকপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র চারি 

বর্ণে হিন্দু সমাজ বিভক্ত হয়। পূর্ব্বকালে বিস্তার বুদ্ধিতে ও নানা 
সদৃগুণে ব্রাহ্মণের! সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এই জন্ত তখনকার নিয়ম 
্রাক্মপদ্দিগের বিশেষ অন্ৃকূল ছিল। শুদ্রজাতি তৎকালে সেকপ 

৩ 



জাতিতেদ 
কতদূর রহিত 
করা বাইতে 
পারে। 

ভান ও কর্ম্ম। [ ২য় ভাগ 

সদৃগুণসম্পন্ন ছিল না, সেই জন্ত তখনকার নিয়ম তাহাদের 

অস্থকৃূল নহে। কিন্তু সৎকর্মানুষ্ঠান ছ্বার! শুদ্রও প্রশংসনীয় হয়, 
ও পরকালে স্বর্গলাভ করে ইহ! শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে। ১ 

গীতাতে ও শ্রীরুষ্ণ কহিয়াছেন__ 

“নিহাবিলঘন্রল্দল্ল ল্লাক্মাখা বাবিত্তন্িলি । 

স্বলিশ্বব স্বসাঈী 'ঘ দব্ডিলা: ভুলহুর্মিল: ॥%২ 

( গাভী হস্তি কুকুরকে ব্রাহ্মণে চগ্ডালে। 

পণ্ডিতের মমভাবে দেখেন সকলে ॥ ) 

এবং রাচমন্ত্র স্বয়ং গুহক চগ্ালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন । 

অতএব হীনজাতি বলিয়া কাহাকে ও অবজ্ঞা কর! হিন্দুর কর্তবা নহে। 

জাতি বা বর্ভেদ এক সময় সমাজের উন্নতির সান্নতা 

করিয়াছে । কিন্তু এ দেশের ও হিন্দুসমাজের এখন যেরূপ অবস্থা 

তাহাতে নিয়শ্রেণির জাতির অনেক উন্নতিলাভ করিগ্লাছে, 

সুতরাং তাহারা! আদরের যোগ্য হইয়াছে। তাহাদের এখন পূর্ব্বমত 
অনাদর করিতে গেলে তাহাদের প্রতি অন্তায় ব্যবহার কর 

হইবে, এবং সমাজেরও অপকার করা হইবে। কারণ তাহাতে 

বর্ণে বর্ণে বৈরভাব উপস্থিত হইয়! হিন্দুসমাজ ছিন্নভিন হইয়া 
যাইবে । অতএব ন্তায়পরতা ও আত্মরক্ষা! উভয়ের অন্থরোধে 

হিন্দুসমাজের সন্কীর্ণতা পরিত্যাগপুর্ব্বক উদ্ারভাবধারণ আবশ্তক। 
বিবাহ ও আহার বাদ রাখিয়া! অন্ান্ত বিষয়ে নিম্নশ্রেণির জাতির 

সহিত আত্মীয়ভাবে ব্যবহার করা এক্ষণে উচ্চ হিন্দুজাতির কর্তব্য। 

১ মনু ১০। ১২৭--৮। 

২ শীত। ৫১৮ 
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৪থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কম্ম। 

তাহাই উচ্চ হিন্দুপ্রকৃতির উপযুক্ত, এবং তাহাই উদার হিন্দু- 
শাস্ত্রের অনুমোদিত। 

“কেহ কেহ বলিতে পারেন, বিবাহ ও আহার এই ছুই 
বিষয়ই বা! বাদ দেওয়। কেন? এ প্রশ্ত্রের ছুইটি সদৃত্তর আছে। 

প্রথমতঃ এই ছুই বিষয় বাদ না রাখিলে চলিবে না। কারণ 

অসবর্ণ বিবাহ, কেবল হিন্দুশাস্ত্রে নে, আদালতে প্রচলিত হিন্দু, 

আইন অনুসারে ও, অসিদ্ধ, এবং লৌকিক বিবাহের আইন (১৮৭২ 

সালের ৩ আইন ) হিন্দুদিগের পক্ষে খাটে না। আর নিম্নবর্ণের 

সহিত আহার শান্ত্রনিষিদ্ধ ও তাহাতে অধর হইবে বলিয়া অনেক 

হিন্দুর বিশ্বাস, ও দে বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা নিম্ষল হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ এই ছুই বিষয় বাদ রাখিলে সমাজের একতা বিধানের 

বিশেষ বিদ্ব ঘটিবে না। সাধারণতঃ লোকের জীবনে একদিন 

একবার বিবাহ হয়, কাহার কোথায় বিবাহ হইতে পারে বান! 

পারে তাহ৷ জানিতেও লোকে তত ব্যগ্র নহে। অতএব অঙবর্ণ 

বিবাহ না চলিলেও, পরম্পরের দেখা, শুনা, বসা, দাড়ান, আলাপ 

আপ্যার়িতকরণার্দি প্রতিদিনের কার্যে, মনের ভিতর কাহার 

প্রতি কাহার ত্বণা বা ঈর্ষা না থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে 

আত্মীয়তা সংস্থাপনের কোন বাধা! হইতে পারে, না। আহার 

অবশ্তই প্রতিদিনের কার্য্য, এবং সকলে একত্র আহার না৷ করিতে 

পারিলে একটু অন্ুবিধা হয়। আহার সম্বন্ধে জাতিভেদ ভ্রমণের 

পক্ষেও অস্ুবিধাঁজনক ॥ কিন্তু সেই অন্থবিধার সঙ্গে কিছু শ্ববি- 

ধাও আছে । ভোজনটা যত্রতত্র বা যদাতদা' হওয়! বাঞ্ছনীয় 
নহে। তাহা হইতে গেলে ভোজনের সময় ও সামগ্রী উভয় 

বিষয়েই অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, ও তাহাতে স্বাস্থ্যহানি হইতে 

পারে। সকল লোকেরই বে স্বাস্থ্যের নিয়মের প্রতি সমান আস্থ! 

৩৫৫ 



হিন্দু মুসল্- 
মানের বিবাদ । 

জ্ঞান ও কন্ষ্ম। [ ২য় ভাগ 

একথা বল! যায় না, এইজন্ত যাহার তাহার হস্তে আহার্বযবস্ত 

গ্রহণ করা যৃক্তিসিদ্ধ নহে। এবং দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা 

এ বিষয়ে দৃঢ় নিয়ম পালন করিয়া চলেন তীহাদের স্বাস্থ্য 

অপেক্ষারৃত ভাল থাকে, ও তাহারা তত উৎকটরোগগ্রন্ত হন না। 

ব্রাহ্ণসভা, কায়স্থসভা, বৈশ্তসভাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতির 

উন্নতির নিমিত্ত যে সকল সভা হইতেছে তদ্থারা হিন্দু সমাজের হিত 
হইতে পারে । কিন্তু সেই সকল সভা যদি পরস্পরের প্রতি 

বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিজের বা হিন্দু 

সমাজের কাহারই কোন উপকার হইবে না। 

হিন্দু মুসল্মান্ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাৰলম্বী বলিয়া তাহাদের বিবাদ 

করা উচিত নহে । কাহারও ধর্ম অন্ঠের প্রতি অহিতাচরণ 

করিতে বলে না। এবং উভয়কেই যখন একত্র থাকিতে হইবে 

তখন পরস্পরের সপ্তাঁব সংস্কাপন নিতান্ত বাঞ্চনীয় । উভড়ে 

একটু বিবেচনা করিয়া চলিলে তাহা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নছে। 

মুসলমানেরা এদেশে অনেক দিন আছেন। তাহাদের প্রথম 

আগমনকালে ও তাহার পর কিছু দিন হিন্দুদিগের সহিত 

তাহাদের অসস্ভাব ছিল। কিন্তু সেসকল দিন গিয়াছে। এক্ষণে 

সেই বকেয় হিসাব নিকাসের কোন প্রয়োজন নাই। ইদানীং 
অনেক দিন হইতে পরম্পরের সপ্ভাৰ হইয়া আমিতেছে। যাহাতে 

সেই সন্ভাব বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্ট৷ করা সকলেরই কর্তব্য । 

হিন্দু ও মুস্ল্মান কখনও একজাতি হইবে কি না বলিতে 

পারি না । কিন্তু দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্যাদির উন্নতি 
সাধনে তীহারা সকলেই অবাধে, এক সমাজবন্ধ হইয়া! কার্ধ্য 
করিতে পারেন, অনেক স্থলে তাহা! করেন, এবং সকল স্থলেই 
এইরূপ করা বর্তব্য। 
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»। প্রতিনবাতীী সমাজ ও তাহা লীতি। 
আমাদের প্রতিবাসিগণের সহিত সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । গ্রতি- 

বাসীর ইষ্টানিষ্টের সহিত আমাদের নিজের ইঠ্টানিষ্ঠ অনেক প্রকারে 

জড়িত। একজন প্রতিবাসীর বাটাতে কোন সংক্রামক পীড়া 
উপস্থিত হইলে আমাদের নিজের ও অপর প্রতিবাঁপীর বাটীতে 

সেই পীড়া আসিবার সম্ভাবনা, সুতরাং প্রতিবাসীর! সুস্থ থাকে 

ইহা আমাদের দেখ! কর্তব্য। কেবল আমার নিজের বাটী 
পরিষ্কৃত থাকিলেই যথেষ্ট নহে। কোন প্রতিবামীর বাটা 

অপরিষ্কার থাকিলে তজ্জন্য তথায় রোগ প্রবেশ করিতে পারে, 

এবং সেই রোগ ক্রমে আমার পরিজনবর্গকে আক্রমণ করিতে 

পারে। আমার কোন প্রতিবাপীর বাটাতে কোন অমঙ্গল ঘটিলে 
তাহা দেখিয়া! বা শুনিয়। আমার পরিজনবর্গ সন্তপ্ত ও সন্ত্রস্ত হইতে 

পারে, এবং সেই তাপ ও ত্রাস স্বারা তাহাদের স্বাস্থ্য ও উৎসাহ 
ভঙ্গ হইতে পারে। আবার আমার প্রতিবাসীরা সুখে স্বচ্ছন্দ 

থাকিলে, তাহা দেখিয়া আমার পরিজনবর্গ উল্লাসিত উৎসাহিত 

ও সখী হইতে পারে । অতএব সহানুভূতি উপচিকীর্ধাদি পরার- 
পরায়ণ প্রবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রকৃত শ্বার্পরতার 

অন্থরোধে প্রতিবাসীর ছুঃখমোচনে ও নুখসম্পাদনে আমাদের 

ষত্ধববান হওয়া] কর্তব্য । 

ধাহার অবস্থা ভাল তাছার অর্থ ও সামর্যদ্বার! প্রতিবাসী- 

দ্নিগকে যথাসাধ্য উপকার কর! কর্তব্য। এবং স্তাহার কখন 
এমন কোন কার্য কর! উচিত নহে দ্বার! তীহার প্রতিবাসী- 

দিগের মনে কষ্ট হয়। 

কাহারও মনে কষ্ট দেওয়! উচিত নছে। আমর! যেমন নিজের 

সুখ চাহি, অপর নকলেও সেইরূপ তাহাই চাহে। জগৎ ন্মুখ 
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চাছে, ছঃখ চাহে না। আমি ক্ষুদ্র হইলেও সেই জগতের এক 

ংশ। আমি জগতের সেই ইচ্ছার অনুকূল কার্ধ্য করিলেই 
আমার জগতে আসা ও জগতে থাক! সার্থক । এবং সে ইচ্ছার 

প্রতিকূলতা করিলে জগৎ আমাকে সহজে ছাড়িবে ন7া। আমি 

কাহারও মনে কষ্ট দিলে সেই কষ্ট বিদ্বেষভাবে পরিণত হইবে, এবং 

সেই বিদ্বেষের ফল অশেষবিধ অশাস্তি ও অনিষ্ট হইতে পারে । 

সম্পন্ন বাক্কিদিগের কোন কাধ্যই অমিত ও অসংঘত আড়ম্বরের 

সহিত কর! উচিত নহে । তাহাতে অকারণ অনেক অর্থ ব্যয় 

হয়, সে অর্থ থাকিলে অনেক ভাল কাধ্যে লাগিতে পারে । এবং 

সেরূপ দৃষ্টান্তের ফলও অন্হতকর। যাহাদের কিঞ্চিৎ সঙ্গতি আছে 
তাহারা দেখ দেখি, কষ্ট হইলেও, সেইরূপ আড়ম্বরের সহিত কার্য 

করিতে চেষ্টা করে, ও পরে আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করে। 

যাহাদদের সঙ্গতি নাই তাগারা সেরূপ কাধ্য করিতে পারিলাম না 

বলিয়া কষ্ট পায়। আমাদের সমাজে বিবাহাদি অনেক কার্য্যের 

অতিরিক্ত বায় এইরূপে ছুই চারি জনের দৃষ্টান্তের দেখা দেখি 
ঘটিয়। উঠিচাছে। আমি একজন সন্ত্রস্ত ধন্বান বাক্তির নিকট 

শুনিয়াছি, তাহার পিতার নিয়ম ছিল, কন্তার বিবাহে অতিরিক্ত 

ব্যয় না করিয়৷ বিবাহের পরে কন্তাকে কিছু স্থায়ী বিষয় দেওয়া 

আর একজন প্রভৃত গ্রশ্্ধ্যশালী ধীমান্ যুবক বলিয়াছেন, তাহার 

স্ত্রীকে তিনি এই উপদেশ দিয়াছেন, সাধারণ নিমস্ত্রণে, যেখানে 

আনেক স্ত্রীলোক সমবেত হইবার সম্ভাবনা, তিনি যেন 

সামান্ত অলঙ্কার বস্ত্র পরিয়া যান, কারণ বহুমুল্য মণিমুক্তাদিযুক্ত 

অলঙ্কার পরিয়! গেলে নিজের মনে গর্ব ও অন্তের মনে ক্ষোভ 

জন্মিতে পারে, এবং শেষোক্ত প্রকার অলঙ্কার মাতা ভগ্নী প্রভৃতি 

স্বজনবর্গ ধাহার! দেখিয়৷ সখী হইবেন কেবল তাহাদের সম্ুে 
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“পরা উচিত। এই ছুই ব্যক্তিরই কথা অতি সমীচীন ও সকলের 
স্মরণ রাখিবার যোগ্য । 

ধ:-*স অবস্থা ভাল নহে, তাহার কোন সম্পন্ন প্রতিবাসীর 

অবস্থ৷ দেখিয়া ক্ষোভ কর! কর্তব্য নহে । তাহাতে তাহার কোন 

লাভ নাই, বরং নিজের দ্বরবস্থার জন্ত যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন 

তাহা আরও তীব্র বোধ হইবে । পরস্ধ নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির 

পথ রুদ্ধ হইবে। তাহ! না করিয়া সাধ্যমত আপন অবস্থা ভাল 

করিতে চেষ্টা করা, এবং প্রতিবাসীদিগের সুখে সুখান্ভব করিতে 

অভ্যাস করা, উচিত। তাহা হইলে নিজের চেষ্টায় ও পরের 

সুঁভকামনায় তাহার মঙ্গল হইবে । অন্তের, বিশেষতঃ প্রতিবাসী- 

দিগের, প্রীতি ও শুভাকাজ্ষ! নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থ নহে। তাহার 

কোন অনৈদর্ণিক ফল আছে একথা বলিতেছি না। কিন্ত 

নৈসগিক নিয়মেই তাহার সফল আছে । যাহাকে প্রতিবাসীরা 

ভালবাসে ও যাহার ভাল হইলে তাহার! সুখী হয়, সকলেই 

সাধ্যান্থসারে তাহার উপকার করে, ও সময়ে অসময়ে সকলেই 

তাহার গুণ গায়, এবং সেই গুণ গানের রব স্ুযোগমত তাহার 

উপকারে আইসে। 

প্রতিবাসিসমাজের কথার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের দলাদ্লি- 

সম্বন্বীয় ছুই একটি কথা বল! আবশ্তুক। হিন্দুসমাজবন্ধন শিথিল 

হওয়ায় দলাদলির আড়ম্বর ও উৎসাহের অনেক হাস হইয়াছে। 

দলাদলির প্রবল অবস্থায় তন্ধার! একটি উপকার এই হইত :যে, 

কতকগুলি সামাজিক অপরাধ সমাজকত্তৃক শাসিত হইত, তজ্জন্ত 

আদ্দালতের আশ্রয় লইতে হইত না । এবং মোকদামায় লিপ হইলে 
গ্রভৃত অর্থনাশ উত্তরোত্তর বিবাদবৃদ্ধি আদি যে সকল গুরুতর 

অনিষ্ট ঘটে তাহা! ঘটিত না। কিন্তু সামাজিকশাসন ন্থেচ্ছাশাসন 
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হইলেও, সময়ে সময়ে সবলে ছূর্বলে বিরোধস্থলে, অন্তায় ও অসন্থ 

হইয়া উঠে। সামাজিকশাসনের মধ্যে পংক্তি ভোজনে বর্ষিত হওয়া 
তত অসহা নহে, কিন্তু পুরোছিত ও ধোপ! নাপিত বারণ অতি 

কষ্টকর । ধোপা নাপিত বারণ কেবল অপরাধীকে কষ্ট দিবার 

নিমিত, তত্তিন্ন ধর্্মতঃ তাহার কোন প্রয়োজন নাই, এবং বর্মান- 

কালে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। অপরাধী ধর্মে পতিত হইলে 

পুরোহিত বারণ শাস্ত্রসঙ্গত হইতে পারে, তবে তাহাও এখন তত 

কষ্টকর নহে, কারণ পুরোহিতের প্রয়োজন কমিয়া গিয়াছে, এবং 

প্রয়োজন হইলে যেমন তেমন পুরোহিত সকলেই পাইতে পারে, ও 

তাহ! পাইলেই লো সন্তুষ্ট হয়। পংক্তিভোজনে বর্ভিত করা! 

এক্ষণে দলাদলির একমাত্র অস্ত্র ও সমাজের একমাত্র শাসন 

হইয়াছে । সে শাসন হইতে নিষ্কৃতির পথ অপরাধের প্রায়শ্চিন্ 

থাকিলে মেই প্রায়শ্চিন্ত করা। সামাজিক অপরাধ যতই 

প্রায়শ্চিতদ্বার৷ ক্ষালনীয় হয়, ও সেই প্রায়শ্চিত্ত যতদূর যুক্তিসঙ্গত 
হয় ততই মঙ্গল। শাস্তি সামাজিক হউক আর রাজনৈতিক 

হউক, ভাবী অপরাধ নিবারণের নিমিত্ত ভিন্ন অপরাধীকে কষ্ট 

দিবার নিমিত্ত বিহিত নহে । অতীত অপরাধের যাহাতে সংশো- 

ধন হয় তাহা রই চেষ্টা করা কর্তব্য। সমাজের পবিত্রতা রক্ষার্থে 

দোষকে ত্বণা করা আবশ্তক, কিন্তু লোকের সংপ্রবৃত্তি বর্ধনার্থে 

দোধীকে দয়! করা উচিত, এবং যাহাতে তাহার সংশোধন হয় 

সেই পথ অবলম্বন করা কর্তব্য। 

প্রতিবাধী সমাজসম্বন্ধে আর একটি কথা সকলেরই মনে রাখা 

আবশ্তক সমাজের অন্তর্গত ষে কোন ব্যক্তি যত বড়ই হুউক না, 
সমাজ তাহ! অপেক্ষ! বড় এবং তাহার নিকট সম্মানার্থ। একথাক্স 

কাহারও আত্মাভিমাঁনের ব্যাঘাত হইতে পারে ন1, কারণ সমা- 
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জের প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন সমাজ তাঁহাকে ও আরও পাচজনকে 

লইয়া, সুতরাং সমাজ তাহা অপেক্ষা অবশ্তুই কিছু বড়। 

৩। এক্ন্পাবলন্বি সম্মাজ ও 

তাহ নীতি । 

এক ধন্মীবলম্বী সকল বাক্তিই কল্পনায় এক সমাজ তৃক্ত। 
তবে সেরূপ ব্যক্তির সংখ্য। অত্যাধিক ও তাহাদের বাসম্থান অতি 

দুরবন্তি হইলে, তাহারা এক সমাজতুক্ত বলায় কোন ফল নাই, 
কারণ সেরূপ বিস্তীর্ণ সমাজ কোন বিশেষ কার্য করিতে 

পারে না। কেবল ধর্মবিষয়ক বড় বড় উৎসবে ব! মেলায় 

(ষথা কুস্ত মেলায়) এরূপ বিস্তীর্ণ সমাজের লোকের! একক্র 

হুইতে পারেন। সচরাচর একধর্মাবলম্বীদিগের সমাজ, এক গ্রাম 

বা নিকটবস্তাঁ ছুই চারি গ্রামবানী লইয়া গঠিত হইয়! থাকে । 
এক ধর্্মাবলম্বীদিগের সমগ্র সমাজের কোন বীধাবাধি নিয়ম থাকে 

না, থাকাও সম্ভবপর নহে। হিন্দু সমাজ, বৈষব সমাজ, মুসল্মান্ 

সমাজ, থুষ্টান্ সমাজ প্রভৃতি এইরূপ সমাজের দৃষ্টাস্ত। 

৪. | হর্ানুশ্ীলন্ন সম্মপাজ ও৪ 
তাহাল্ল নীতি । 

ধর্মাুশীলনার্থে লোকে অনেক স্থলে সমাজবদ্ধ হয়। সেরূপ 

সমাজও প্রায়ই একধর্মাবল্ী লোক লইয়া গঠিত হইয়া 

থাকে । এইরূপ সমাজ ও ইহার পূর্বোক্ত প্রকারের সয়াজের 
গ্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত প্রকারের সমাজ ন্বতঃপ্রতিঠিত, এবং 

শেষোক্ত প্রকারের সমাজ ইচ্ছাপ্রতিঠিত! ভারতধর্মমগ্ুল, 

বলধন্মমগুল, আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, সাধারণ 

ব্রা্মমমাজ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত । 

শি 

৩৬১ 

৩। এক 

সমাজ ও তাহার 

নীতি। 

৪ । ধর্ম্মান্ছ্- 

শীলন সমাজ 
ও তাহার 

নীতি। 
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উপরে বল! হইয়াছে, এরূপ সমাজ প্রায়ই একধর্ম্মাবলম্বী 
লোক লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু বিছ্বেষভাবাপন্ন না হইলে, ভিন্ন 

ভিন্ন ধর্্মাবলম্বীর! একত্র ধর্মচচ্চ। করা অসম্ভব নহে। পৃথিবীর 

প্রায় সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মেরই মুল কথায় অধিক বিরোধ 

নাই, এবং যে সকল বিষয়ে বিরোধ আছে সে সকল বিষয়েরও 

শাস্তভাবে আলোচন। চলে। আর সে আলোচনার ফলে 

আলোচনাকারীদিগের ধর্মপরিবর্তন না হউক পরস্পরের প্রতি 

শন্ধাসংস্কাপন হইতে পারে। 

এরূপ সমাজের প্রধান ও অত্যাবস্তাক নীতি এই যে, কেহু 

কাহার ধর্মের প্রতি কোনরূপ অশ্রস্ধা প্রদর্শন না করেন। 

এইস্কলে বলা আবশ্তক, ধন্মান্ুশীলনের উদ্দেশ দ্বিবিধ হইতে 

পারে-__-প্রথমটি লৌকিক, দ্বিতীয়টি পারলৌকিক । প্রথম উদ্দে্ত 

অনুসারে ধন্মান্ুশীলনের ফল, ধর্ম বিষয়ে নিজের ভ্ঞানলাভ ও 

সমাজে সুশৃঙ্খলাস্থাপন। দ্বিতীয় উদ্দেশে ধন্ান্ূশীলনের ফল, 

নিজের ধর্্ানুষ্ঠানে দৃঢ়তা ও পরকালে সদ্গতির উপায় বিধান। 
প্রথম উদ্দেশ্ত প্রধানতঃ ইহলোকের সহিত, দ্বিতীয়টি প্রধানতঃ 

পরলোকের সহিত, সম্বন্ধ রাখে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্তের কথ! 

প্রয়োজন মত ধর্মনীতিসিত্ধ কর্ম শীর্ষক অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ বল! 

যাইবে । প্রথম উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে বন্তব্য এই যে, ধর্্মবিষয়ক 

আলোচনা জ্ঞানলাভের নিমিত্তই বিধিসিদ্ধ, এবং নিজের বুদ্ধিমতার 

পরিচয় দিবার ব! বিজিগীষ! চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অকর্তব্য। 

কারণ সেরূপ ইচ্ছা! থাকিলে আলোচনা শাস্তভাবে ও সত্যান্গ- 

সন্ধানার্থে হইবে না, তাহাতে দাসম্ভিকভাব ও কুতর্ক আসিয়া 

পড়িবে। 
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৮- তে €| জ্ঞানাচ্ছু- । তন্তানান্ুস্পীলন্ন সম্মাজ ও সন 

জ্াহাল্প নীতি। ও তাহার 
নীতি। 

জ্ঞানান্ুশীলন সমাজ সভ্যজগতে বনুসংখ্যক ও নানাবিধ, 

এবং তাহার নিয়মপ্রণালীও নানাবিধ । ভ্ঞানান্ুশীলনসমাজের 

অধিকাংশই ইচ্ছাপ্রতিঠিত, তবে কতকগুলি রাজপ্রতিঠিত। 

বিশ্ববিদ্ভালয় প্রায় সর্বত্রই রাজপ্রতিষ্ঠিত। অন্তান্ত বিস্ভালয়, 
পুস্তকালয়, ও জ্ঞানান্ুশীলন সভাসমিতি প্রায়ই ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত। 
রাজপ্রতিষঠিত সমাজের নিয়ম রাজা, বা রাজার আদেশমত সমাজ, 

নির্ধারিত করেন। ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত সমাজসকল নিজ নিজ 

ৃ্ অভিপ্রামত আপনাদের নিয়ম স্থির করেন। কিন্তু জ্ঞানের 

”সীমাবৃদ্ধিকরণ ও শিক্ষার স্ুপ্রণালীসংস্থাপন এই ছুই বিষয় ভিন্ন 
অন্ত বিষিয়ে পরম্পরের প্রতিযোগিতা পাকা অনুচিত, এই সাধারণ 

নীতি সকল জ্ঞানানুশীলনসমাজের পালনীয়। বিস্কালয়াদির 
প্রতিযোগিতা অনেক স্থলে অহিতকর হইয়া উঠে। যেখানে 

ছাত্রসংখা! অধিক নহে, সেখানে একবিষয়ের একাধিক বিদ্যালয় 

থাকিলে কাহারও সুবিধা হয় না। প্রথমতঃ স্থশাসনের বাধা 

ঘটে। এক বিস্তালয়ের নিয়ম দৃঢ়তর হইলে ছাত্রের! অপেক্ষাকৃত 

অল্পদঢ় নিয়মবিশিষ্ট অন্ত বিস্তালয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ একই 
কার্যের নিমিত্ত ছুই বিস্তালয় থাকাতে অকারণে এক গুণের স্থলে 

দ্বিগুণ অর্থ ও সামর্থ্যের বার হয়। প্রতিযোগিতার একটি সুফল 
আছে, প্রত্যেক প্রতিহ্ন্দী সাধ্যমত আপনার অবস্থা উত্তরোত্তর 

ভাল করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টার সফলতা অর্থের উপর 

। নির্ভর করে, এবং সেই অর্থের মূল যদ্দি ছাত্রগণের মাহিয়ানা ও 
স্থানীয় চাদা ভিন্ন আর কিছু না থাকে, ও তাহার পরিমাণ যদি 
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দুইটি বিদ্তালয়ের নিমিত্ত যথেষ্ট না হয়, তাহা! হইলে এক স্থানে 
দুইটি বিদ্তালয় চালান স্থযুক্তি নহে । 

বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহ! বল! হইল, অন্ান্ত জ্ঞানান্ুশীলন সমিতি 

সম্বন্ধেও তাহা খাটে । 

প্রতিযোগিতা নিবারণ নিমিত্ত কেহ কেহ এতবাগ্র যে, 
তাহাদ্দের মতে অর্থের অভাব না থাকিলেও একস্থানে এক প্রকারের 

একাধিক জ্ঞানানুশীলনসমাজ থাকা অন্তায়। এ মত সমীচীন 

বলিয়া মনে হয় না। কারণ এরূপ স্থলে উপরে দর্শিত প্রতি- 

যোগিতার দোষ ঘটিবার আশঙ্কা নাই, এবং প্রতিযোগিতার 

উপরি উক্ত সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে । 

স্তানাম্থুশীলন সমিতির সম্বন্ধে আর একটি সাধারণ নীতি এই 

যে, ধাহার! প্রর্ূপ কোন সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হন, 

তাহাদের শান্তভাবে শেষ পর্য্যন্ত অবস্থিতি কর! কর্তব্য। সভার 

সমস্ত কার্ধ্যাই যে সকলের পক্ষে জ্ঞানপ্রদ ব! চিত্তরঞ্জক হইবে 

এরূপ আশ! করা যায় না । কিন্তু তাই বলিয়া ধিনি যখন ইচ্ছা 

করিবেন চলিয়! যাইবেন, এরূপ হইতে গেলে সভার কার্য্য দুচারু- 

রূপে চলার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে । উপস্থিত সত্যগণের 

মধ্যে মধ্যে উঠিয়া! যাওয়ার গোলমালে, ধাহার! থাকেন তীহাদ্দের 

সভার কার্যে মনোযোগ দিবার পক্ষে বাধা জন্মে ।. যদি কেহ 

বলেন অনিচ্ছায় সভায় বসিয়া থাকা কষ্টকর, তাঁহাদের সভায় 

উপস্থিত হইবার পূর্বে সে বিষয় বিবেচনা করা৷ উচিত। 
সভাসমিতিতে উপস্থিত হুওয়! না হুওয়া যে সর্ধত্র সভ্যগণের 

ইচ্ছাধীন, একথাও বল! যায় না। কোন কাধ্যকরী সভার 
সভ্য হইতে গেলে, সাধ্যান্থুসারে সভার অধিবেশনে উপস্থিত হওয়া 

উচিত। তাহা না হইলে কর্তব্যপালনে ক্রটি হুইল মনে করিতে 
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হইবে। িনি প্রক্ূপ সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াও নিক়মমত 
উপস্থিত হইতে বিরত থাকেন, তাহার সভ্যপদ পরিত্যাগ কর! 

কর্তব্য। তাহা হইলে অপর ব্যক্তি সেইপদে নিযুক্ত হইতে ও 
সভার কার্ধ্য চালাইতে পারেন। 

জ্ঞানান্থশীলনসমিতিসংক্রান্ত কোনপদে ব্যক্তিনির্বাচন সম্বন্ধে 

কএকটি নীতি আছে তাহা! মকলেরই পালনীয় । 

(১) নির্বাচনপ্রার্থার আপন মনে নিজযোগ্যত। স্থির কর! 

এবং যোগ্যতার প্রমাণশ্বরূপ তিনি সমিতির নিমিত্ত কি বিশেষ কার্য 

করিতে পারিবেন তাহ! স্থির করা, অগ্রে কর্তব্য । প্রাধিত পদের 

সম্মান অপেক্ষ! দায়িত্ব গুরুতর, ও সেই দায়িত্বভার বহন করিতে 

না পারিলে সম্মানস্থলে লাঞ্ছনা, ইহাও তাহার মনে রাখা উচিত। 

অনেকস্থলে লোকে নির্বাচিত হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র, কিন্তু 
নির্বাচিত হইলে পর কাধ্য করিবার নিমিত্ত কোন ব্যগ্রত৷ দেখান 

না। তাহা অতি অন্তায় ৷ 

(২) যেখানে নির্বাচিত হইবার নিমিত্ত উদ্ভোগ নিষিদ্ধ 
নহে, সেখানে সম্ভবমত উদ্ভোগে, অর্থাৎ বিনয়ের সহিত নিজের 

যোগাতার পরিচয় দেওয়াতে, দোষ নাই। কিন্তু সেই উদ্ভোগ 

উপলক্ষে কোন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য, বিশেষতঃ কোন প্রতি- 

যোগীর নিন্দাবাদ, নিতান্ত অকর্তব্য। 

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন নির্বাচিত হইবার নিমিত্ত 
কোন প্রার্থী কেবল যোগ্য ইহা দেখান যথেষ্ট নহে, কিন্ত যোগ্যতম 

ইহা দেখাইতে হইবে, এবং তজ্জন্ত যেমন তাহার নিজের যোগ্যতা 

দেখান আবশ্তক, তেমনই তাহার প্রতিযোগীদের অযোগ্যত। 

দেখানও প্রয়োজনীয় । কিন্তু ইহা সমযুক্তি নহে। নিজের 
গুণকীর্ভনই অটৈধ, কারণ তাহাতে আত্মাভিমান বৃদ্ধি হুয়। 

৩৬৫ 

সমিতিসংক্রান্ত 
পদের নিমিত্ত 

বিধি। 
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তাহার উপর আবার পরের দোষকীর্তন, তাহা কেবল শিষ্টাচার- 

বিরুদ্ধ নহে, প্রকৃত অনিষ্টকর, কারণ তন্বার] ঈর্ষা ছেধাদি কুপ্রবৃত্তি 
সকল প্রশ্রয় পায়। সেরূপ পস্থ! অবলম্বনে লোকের পদোন্নতির 

সম্ভাবন৷ থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মার অবনতি তাহার নিশ্চিত 

ফল। 

একদিক হইতে দেখিলে বোধ হয় নির্বাচিত হুইবার নিমিত্ত 

ধিনি যত অনুদূযোগী তিনিই তত যোগ্য । তবে ঘিনি অনুদূযোগী 
তিনি নিব্বাচিত হইলে পদের কার্ধযকরণে কতদূর তৎপর হইবেন 

তদ্বিয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ 

ব্যক্তির কর্তব্যপরায়ণতার উপর নিশ্চিন্তভাবে নির্ভর কর! যাইতে 

পারে, এবং তাহার ষে কর্তব্যপালনে ওদাসীন্ত হইবে এ আশঙ্কা 

অমূলক । 

(৩) নির্বাচকগণের মনে রাখা কর্তব্য যে, নির্ব্বাচনে মত- 

প্রকাশ করার অধিকার কেবল তাহাদ্দের নিজ নিজ হিতার্থে নহে, 

সমস্ত সমিতির হিতার্থে। নুতরাঁং সেই অধিকার দায়িত্বের সহিত 

মিশ্রিত, এবং সেই মতপ্রকাশ যথেচ্ছ! না হইয়া যথাকালে সমিতির 
হিতার্থে প্রার্থিগণের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তির অনুকূলে হওয়া 

উচিত। 

নির্বাচকগণমধ্যে অনেকে মনে করিতে পারেন যেখানে 

একাধিক পদের নিমিত্ত একসঙ্গে নির্বাচন হইবে, ও পদ অপেক্ষা 

প্রার্থীর সংখ্যা অধিক, এবং প্রার্থাদিগের মধ্যে একজন অতীব- 

যোগ্য ব! তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, সেখানে কেবল প্রথম 

পনের নিমিত্ত তাহার অনুকূলে মত দিয়! অন্ত কাহারও অনুকূলে 
মতপ্রকাশ না করাই ভাল, কারণ তাহ! হইলে সেই শ্রেষ্ঠপ্রার্থার 
'্অন্ুকূলে অন্তের অপেক্গ! অধিক মত সংগ্রহ হইবে, ও তাহার 
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নির্বাচনের বাধা কমিয়া' যাইবে, এবং দ্বিতীয় নির্বাচিত ব্যক্তি 
ধিনিই হউন তাহাতে কিছু আসে বায় না। কিন্তু এরূপ মনে 

করর। অবিধি। নির্বাচকদিগের বর্তব্য, বথাজ্ঞানে যে যে পদের 

নিমিত্ত লোক নির্বাচিত হইবে, সেই সকল পদের নিমিত্ত যোগ্য- 
লোকের অন্থকৃলে মত প্রকাশ করা । তাহা না করিলে তাহাদের 

কর্তব্যপাপন হয় না। উল্লিথিত কৌশলের ফলও যে কি 

হইবে কেহ পুর্ববে বলিতে পারে না। কৌশলকারীদিগের 

স্বীকার মতেই ত দ্বিতীয় পদের নিশিত্ত তাহার। কোন মতগপ্রকাশ 
না! করায় সে পদে অযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারে। এবং 

প্রথম পদও তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধাম্পদ ব্যক্তি না পাইয়া অপরে 

পাইতে পারেন । 

যেখানে এক পদের হই প্রার্থীই কোন নির্বাচকের বন্ধ, সেরূপ 

স্থলে নির্বাচক কথন কখন মনে করিতে পারেন, কাহারও অনু- 

কুলে মত ন! দিয়! ক্ষান্ত থাকাই উচিত। কিন্তু ইহাও অবৈধ। 
যথাজ্ঞানে মতপ্রকাশ নির্বাচকের কর্তব্য, বন্ধুত্বরক্ষা সেস্কুলে 

বিবেচ্য বিষয় নছে। 

(৪) নির্বাচনের প্রণালী সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মততেদ 

আছে। এস্থলে ছুইটি কথা অগ্রে স্থির কর! আবশ্তক-_ প্রথম, 
নির্ববাচকদিগের মতের মূল্য তুল্য জ্ঞান করা হইবে কি তাহাতে 

কোন ইতরবিশেষ থাকিবে। দ্বিতীর, ছুই জন প্রার্থার অনুকূলে 
মতের সংখ্যা সমান হইলে কি কর! যাইবে। 

প্রথম কথা সম্বন্ধে বন্তব্য এই ষে, নির্ধাচকদদিগের মত প্রায় 
সর্ধবতই তুল্যমূল্য জ্ঞান কর! যায়। একজন বহুদর্শী বুদ্ধিষান্ 
পপ্ডিত ও ধার্টিকের মতের মুল্য একজন অনভিজ্ঞ অল্লবুদ্ধি অল্প- 
শিক্ষিত স্বেচ্ছাচারীর মতের মুল্য অপেক্ষা অধিক হুইলেও, সে 
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মূল্যের ঠিক নুানাধিক্য স্থির করিবার উপায় নাই, কারণ অভিজ্ঞতা, 

বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য ও ধম্মপরায়ণতা হুল্সরভাবে পরিমেয় নছে। 
সুতরাং যেখানে তারতমোর পরিমাণ স্থির কর যায় না, সেখানে 

সকল নির্ববাচকের মতের মুল্য তুল্য গণ্য করিতেই হইবে। কেবল 
একস্থলে নির্ববাচকর্দিগের মতের মূল্য সমান গণ্য হয় না, এবং 

তাহার কারণ, সে স্কলে তাহার তারতম্য রাখ! আবশ্তাক, ও তাহ! 

সহজে পরিমেয়। সে স্থলটি এই-_যেখানে নির্বাচিত ব্যক্তি 

নির্বাচকদ্দিগের সম্পত্তির উপর করসংস্থাপন আদি নিয়ম নিদ্ধারথ 

করিতে পারেন। সেরূপ স্থলে অন্নবিস্তসম্পন্ন ও প্রতৃতবিত্তশালী 

নির্বাচকের মতের মূল্য তুল্য হইলে, যখন প্রথমোক্ত শ্রেণির 
নির্বাচকের সংখ্যা অধিক, তখন সেই শ্রেণির লোকই নির্বাচিত 

হওয়া সম্ভবপর, এবং তাহা হইলে নির্বাচিত ব্যক্তির অনুমোদিত 

নিয়মাবলি অক্নবিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিদ্দিগের অনুকূল ও প্রভূত সম্পত্তি- 

শালী ব্যক্তিগণের অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল হওয়ার সম্ভাবনা । এই- 
জন্ত এরূপ স্থলে কোন বিশেষপরিমিতবিত্তপম্পন্ন বাক্তির মতের 

মূল্য এক ধরিয়া, ক্রমান্বয়ে তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ ইত্যাদি পরিমাণ 

বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির মতের মূল্য ছুই তিন ইত্যার্দি গণ্য কর৷ যায়। 

দ্বিতীয় কথার সন্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ছুইজন প্রার্থীর অন্কুলে 

নির্বাচকদিগের মতের সংখ্যা সমান হইলে, নির্বাচন যদি কোন 

সভায় হয়, সভাপতির অতিরিক্ত মতানুসারে নির্বাচন স্থির - হইয়া 
থাকে । অন্যত্র এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম থাক। আবশ্তক। 

এক্ষণে নির্বাচকগণ প্রার্থাদিগের অনুকূলে শ্ব স্ব মত কি 
প্রণানীতে প্রকাশ করিবেন তাহাই স্থির হওয়! বাকি আছে। 

যেখানে নির্বাচন একটি পদের নিমিত্ব,. এবং প্রার্থী হুইজন 

মাত্র, সেখানে কোন'গোল নাই। প্রত্যেক নির্ববাচক যে প্রার্থীকে, 
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- যোগ্য ননে করেন তীহার অনুকূলে মত প্রকাশ করিবেন, এবং 

অধিকাংশ মত বাহার অনুকূলে হুইবে তিনিই নির্বাচিত হইবেন। 

, যেখানে একটি পর্দের নিমিত্ত ছুই অপেক্ষা অধিক প্রার্থী 
সেখানে নিয়লিখিত প্রণালীদঘ্বয়ের মধ্যে কোথাও প্রথমটি, কোথাও 

দ্বিতীয়টি অবলম্বন কর! যায়। 

প্রথম । অন্থমান কর! যাউক প্রার্থী ৩ জন, ক,খ ও গ, 

নির্বাচক ১৯ জন, এবং তীহাদ্দের মত এইব্প, থা, ৮ জন ক'র 

অনুকূলে, ৬ জন খ'র অনুকূলে, ও ৫ জন গ'র অন্যকুলে। ক"র 

অনুকূলে সর্বাপেক্ষা অধিকাংশ মত হওয়াতে ক নির্বাচিত 

হুইবেন। 
এ প্রণালীর অনুকূলে কেবল এই ম্বাত্র বলা যাইতে পারে 

ষে, নির্বাচকগণমধ্যে অধিকাংশের মতে ক প্রথম স্থান পাইবার 

যোগ্য, অতএব ক প্প্রার্থার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে 

এই আপত্তি আছে যে, যদিও ক ৮ জনের মতে প্রথম স্থান 

পাইলেন আর খ ও গ কেহই ততগুলি নির্বাচকের মতে প্রথম 

স্থানের অধিকারী হইলেন না, কিন্তুক অপর ১১ জন নির্বাচকের 

মতে তৃতীয় স্থানের অধিকারী মাত্র হইতে পারেন। আর 

তাহার! কেহ খকে প্রথম স্থানের ও গকে দ্বিতীর স্থানের, ও 

(কেহ গকে প্রথম স্থানের ও থকে দ্বিতীয্প স্থানের, যোগ্য মনে 

করেন, এবং খ ও গ এর মধ্যে বদি কোন একজন প্রার্থী ন! 

হুইতেন, তবে অপর জন ১১ জনেরই অনুকূল মত পাইতেন। 

সুতরাং প্রথম প্রণালীর এই বিচিত্র ফল হইতেছে, বে, ক'র যদ্দি 

এক! খর সঙ্গে বা একা গ'র নঙ্গে প্রতিযোগিত! হইত তাহা! 

হইলে তিনি নির্বাচিত হইতেন না, কিন্তু একত্র তাহা অপেক্ষা 
'যোগ্যতর হই জন প্রতিযোগী থাকায় তিনি নির্বাচিত হইতেছেন। 

২৪ 
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এট! সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এবং এইজন্য অনেক স্থলে 

নিক্ললিখিত দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন কর! গিয়া থাকে। এস্থলে 

ইহা! বল! আবশ্তক যে, যদি কোন প্রার্থী নির্বাচকগণ মধ্যে অর্ধেক 
অপেক্ষা অধিকাংশের অনুকূল মত প্রাপ্ত হন, তাহ৷ হইলে তাহার 

সম্বন্ধে উক্ত আপত্তি খাটে ন। 

ঘ্বিতীয়। প্রথম নির্বাচনে বাহার অনুকূলে সর্বাপেক্ষ। অল্প- 

খ্যক মত প্রকাশ হইল, তীহাকে বাদ দিয়! বাকি প্রার্থীদিগের 

সম্বন্ধে মত গ্রহণ করা হইবে । তাহাতে যদি কোন প্ররার্থ অর্ধেক 

ংখ্যকের অধিক নির্বাচকের অনুকৃলমত প্রাপ্ত হন, তিনি 

নির্বাচিত হইবেন। তাহা না|! হইলে, যিনি সর্বাপেক্ষা অন্প- 

খ্যক অন্ুকূলমত পাইলেন, তাহাকে বাদ দিয়! অপর প্রাথিগণ- 

সম্বন্ধে পূর্ববৎ মত লওয়া যাইবে । এইরূপে ক্রমশঃ বাদ দিতে 
দিতে যখন দেখা যাইবে কোন প্রার্থর অনুকূলে অর্ধেকের অধিক- 
খ্যক মত প্রকাশ হইল, তখন তিনিই নির্বাচিত হইলেন বলিয়! 

স্থির করা যাইবে। 

উপরের ছৃষ্টান্তে, দ্বিতীয় বারের মতপ্রকাশের ফল এইবূপ 
হইতে পারে-_ 

কর অনুকূলে ৮ জন 

খর অনুকূলে ১১ জন 

চি] 

কর ' অনুকূলে ৯জন 

গর অন্কুলে ১০ জন 
এবং প্রথমোক্ত স্থলে খ, দ্বিতীয়োক্ত স্থলে গ নির্বাচিত হুইবেন। 

এই প্রণালীর় বিরুদ্ধে কেবল ইছাই বলা যাহতে পারে 
বে, বে স্থলে নির্বাচকের সংখ্যা অধিক এবং তাহারা একজ্র 
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সমবেত হইয়া মত প্রকাশ করেন না, সে স্থণে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 

অন্তান্ত বারের মত প্রকাশ সহজে নহে, ব্যয় ও কষ্ট সাধ্য। এই 
অন্ত এ প্রণালী গ্ঠায়সঙ্গত হইলেও সর্বত্র ইহ! অবলম্বন কর! 
কঠিন। 

এই অস্থবিধার আপত্তি বিখ্যাত গণিতশান্ত্রবিৎ লাপ্লাসের 

অনুমোদিত প্রণালীতে এড়ান যাইতে পারে। তাহাকে তৃতীয় 
প্রণালী বলা যাইবে। 

তৃতীয়। মনে করা যাউক ৭ জন প্রার্থ আছেন। প্রত্যেক 

নির্বাচক তাঙ্তার মতানুসারে প্রার্থাদিগের নাম গুণের তারতম্য- 

ক্রমে পর পর লিপিবদ্ধ করুন, ও তীহাদ্দিগের নামের পার্থ 

ক্রমান্বয়ে ৭ হইতে ১ পধ্যস্ত অঙ্ক লিখুন। এইরূপে সকল 

নির্বাচকের মত গৃহীত হই প্রত্যেক প্রার্থীর নামের পার্খস্থ সমস্ত 
অঙ্কগুলি যোগদিলে, যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যা পাইবেন 

তিনিই নির্বাচিত হইবেন । ১ 

এ প্রণালী কল্পনায় এক প্রকার সর্বাঙন্থন্দর, কিন্তু কার্যে 

চালান কঠিন। কারণ প্রার্থীর সংখ্যা একটু অধিক হুইলে তীহা- 
দিগকে গুণানুসারে পর পর বথাক্রমে সাজান সহজ নহে । 

একের অধিক পদের নিমিত্ত একসঙ্গে নির্বাচন করিতে হইলেও 

শেষোক্ত অর্থাৎ তৃতীয় প্রণালী অবলম্বন কর! যাইতে পারে, 
এবং যে ছই তিন ইত্যাদি প্রার্থী সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যা পাইবেন, 

তাহারাই নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু সে স্থলে উপরের: কথিত 

গুণানুসারে সাজান অতি কঠিন। এই আপত্তি প্রবল, এবং 

১ এ সন্বন্ধে 01)000067/5 [7150979 0410)610005019 ০6 7১£0021805, 

৮, 374, 433 80 547 অষ্টব্য। 

৩খও 
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সেই জন্য এরপ স্থলে উপরের লিখিত প্রথম প্রণালীই অবলম্বন 

করা যায়। 

নির্ব্বাচন সম্বন্ধে উপরে যাহা! বল! হইল তাহ! প্রায় সর্বপ্রকার 

সমিতি সংক্রান্ত নির্বাচনেই থাটে। 

৬। অশ্বান্ম্পীলন্ন সন্মাজ ও 

সভ্াহাল্ল লীত্িি। 

অর্থানুশীলন ও অর্থোপার্জনের স্থুবিধার নিমিত্ত লোকে 

নানাবিধ নিয়মে সমাজবদ্ধ হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি রাজ- 

প্রতিষ্ঠিত নিয়মাধীন, যথ! ব্যবহারাজীব সমাজ, এবং অধিকাংশই 
সমাজবদ্ধ ব্যক্তি দিগের ইচ্ছাপ্রতিষঠিত নিয়মাধীন। 

অর্থান্ুশীলনসমিতির কার্ধযপ্রণালী ও হিপাব আদি অতি 

জটিল ব্যাপার । তাহা অনেকেই ভাল বুঝিতে পারেন না। আর 

অর্থলালসাও অতি প্রবল প্রবৃত্তি এবং সহজে লোককে কুপথগামী 

করে। অতএব সেই সকল সমিতির কর্তৃপক্ষদিগের দেখা কর্তব্য 

যে তাহার কাধ্যপ্রণালী ও হিসাব রাখিবার নিয়ম সাধ্যমত যতদূর 

সরল ও সাধারণের বোধগম্য করা যাইতে পারে তাহা করা হয়, 

এবং এমন কোন কাধ্য না কর! হয় যাহার উপর সন্দেহের 

ছায়ামাত্রও পড়িতে পারে। 

অর্থানুশীলন সমিতির নীতির কথা বলিতে গেলে, অর্ী 

ও শ্রক্মীল্প আম্বহ্” শ্রমীর হরিন্্সছাটউ'5 অর্থার 

এক্ছন্েটে এবং আ্্যব্বহাল্লরাজীব ও চিন্কি- 
ওনক্ক জ্মম্প্র্গাস্তিল্র শিল্সক্ষম?গ এই কএকটি বিষয়ের 

কিঞ্িৎ আলোচন! আবশ্তক | 

স্বার্থপরতা! মনুষ্তের স্বভাবসিদ্ধ গ্রবৃত্তি। তাহা আত্মরক্ষার নিমিত্ত 
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/ প্রয়োজনীয় । তবে সংযত না হইলে তাহাতে আত্মরক্ষ। না হুইয়া অর্থা ও শ্রমীর 
তদ্িপরীত 'ফল ঘটে। যে স্বার্থের নিমিত্ত অধিক উদ্বিগ্ন হওয় 

যায়, তাহার অন্তায় অনুসরণে সেই স্বার্থেরই হানি হয়। ভবের 

হাটে সকলেই পূরা লাভ চাহে। কিন্তু একের অন্যায় লাভ 
অন্তের অন্তায় ক্ষতি না হইলে সম্ভাব্য নহে। কারণ দ্রব্য ও 

তাহার মূল্যের প্রায় সর্বত্রই এক প্রকার নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। 

ক্রেত৷ দ্রব্য তদপেক্ষা অল্প মূল্যে লইতে গেলে, বা! বিক্রেতা তদপেক্ষা 
অধিক মুল্য চাহিলে, উভয়ের মধ্যে এক পক্ষকে অবশ্তই ক্ষতি- 

গ্রস্ত হইতে হইবে। অর্থী অল্প মুল্যে শ্রম ক্রয় করিতে ও শ্রমী 
অধিক মূল্যে শ্রম বিক্রয় করিতে চাহে, এবং একপক্ষের অন্তায় 

লাভ হইতে গেলে অপর পক্ষের অন্তায় ক্ষতি অনিবার্য । 

আমাদের ভোগ্য বস্তর অধিকাংশই অর্থী ও শ্রমী উভয়ের যোগে 
উৎপন্ন হয়। একই ব্যক্তি অর্থা ও শ্রমী, এরূপ অতি অল্পস্থলে 

দেখা যায়। এবং সে সকল স্থলে উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণ অল্প । 

অর্থা ও শ্রমীর বিরোধ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং সময়ে 

সময়ে রাজাও সেই বিরোধ নিবারণার্থে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, 

ও কল কারখানায় শ্রমী কয় ঘণ্টার অতিরিক্ত কাধ্য করিবে না 

তাহাও কখন কখন আইনদার! স্থির করিয়া দিতেছেন। রাজার 

এরূপ হম্তক্ষেপণ কতদূর ন্যাক্সসঙ্গত বা! মঙ্গলকর সে পৃথক্ প্রশ্ন । 

কিন্ত এরূপ হস্তক্ষেপণদ্বার অর্থা ও শ্রমীর বিবাদ মীমাংস! হওয়া 

সম্ভবপর নছে। কোন বিশেষপ্রকার কার্যের নিমিত্ত দেশে 

কত শ্রমীর প্রয়োজন, ও সেইরূপ কাধ্য করিতে সমর্থ কত শ্রমী 
দেশে আছে, এই হই প্রশ্নের উত্তরের উপর সেই শ্রেণির শ্রমীর 

শ্রমের মুল্য সচরাচর নির্ভর করে। শ্রমীর্দিগের মধ্যে পরম্পর 

প্রতিযোগিতাই দেই মুল্য নির্ধারিত করিয়৷ দেয়। অর্থা স্বভাবতঃই 

সন্বব্ব। 
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সে মুল্যের অতিরিক্ত কিছুই দিতে চাহিবে না, এবং শ্রমীদিগের 

প্রতিযোগিতাই তাহাদের লাভের অন্তরায় ও তাহাদের কষ্টের 
কারণ হইয়া উঠে। সে কষ্টনিবারণ কোন বীধাবাঁধি নির়মন্ধারা 
সম্ভবপর নহে, কারণ শ্রমীদ্দিগের প্রতিযোগিতা সকল নিয়ম 
অতিক্রম করিয়া! তাহাদের শ্রমের মূল্যের নুন পরিমাণ স্থির, 

করিয়৷ দিবে। তাহাদের কষ্ট নিবারণের বোধ হয় একমাত্র 

উপায় অর্থীর সহৃদয়ত ও কিঞ্চিং লাভের আকাজ্ষা৷ পরিত্যাগ, 
অর্থাৎ প্রকৃত স্বার্থপরতা যাহ! পরার্থপরতার বিরোধী নহে। 

অর্থীরা যদি শ্রমীদিগকে ন্যানতম বেতনে খাটাইতে পারিয়াও 

সহৃদয়তাবশতঃ তাহাদের কষ্ট নিবারণার্থে কিঞ্িৎ যত্ববান্ হয়, 

তাহা হইলে তাহারাও স্থখী হইতে পারে অর্থাদিগেরও কোন ক্ষতি 

হয় না। একটু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পাইয়া! শ্রমীরা অপেক্ষাকৃত 

অধিক পরিমাণে শ্রম করিতে সমর্থ হয়, ও অরাঁদিগের কার্ধ্য 

ভালরূপে করিতে পারে, এবং অর্থীর! শ্রমীদিগের নিমিত্ত যেটুকু 
অতিরিক্ত ব্যয় করে তাহার বিনিময়ে পরিণামে ভাল কার্ধ্য 

পাইতে পারে। 

আবার অর্দীদিগের পক্ষে যেমন সহৃদয়তা আবশ্তক, শ্রমী- 

দিগের পক্ষে তেমনই সৌজন্য আবশ্তক, অর্থাৎ অর্থাদিগের কার্য্য 

যথাসাধ্য বত্বের সহিত করা উচিত। এইনপ সহদয়তা ও সৌজ- 

ন্তের আদানপ্রদান হইলেই সেই সম্ৃদয়ত! স্থায়ী হইতে পারে, 
নতুবা অর্থীর! প্রতিদান না পাইয়! এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যে অধিক 

“দিন সহৃদয়তা দেখাইবে এমত আশ! কর! যায় না। মুলকথা 

এই যে, অর্থী ও শ্রমী ছুই পক্ষের মধ্যে সন্তাব সংস্থাপনের ও 

উভয়েরই হিতবিধানের একমাত্র উপায়, উভয়পক্ষের অসংবত 

স্বার্থপরতা, জ্ঞান ও ৰিবেকদ্বার|, সংবত করা। কোন পক্ষের 
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'শ্বার্থত্যাগের প্রয়োজন নাই, তাহা সম্ভবপরও নহে। কিন্তু 
উভগ্নেরই সেই স্বার্থের অনুসরণ কর্তব্য ষাহ। প্রত স্থারী ও স্তাষা, 
এবং যাহার সহিত স্তাধ্যপরার্৫ধের কোন বিরোধ নাই। নেই 
ক্তায়পরতাবোধ অর্থ ও শ্রমীর অন্তরে না জন্মিলে, বাহিরের 
নিয়ম দ্বার! তাহাদের বিরোধনিবারণ সম্ভাবনীয় নহে। 

অতএব উভয়পক্ষের ও জনসাধারণের হিতার্থে, এবং অর্থীর ও 
শ্রমীর অর্ধাগমনের নিমিত্ত, কার্যযদক্ষতাশিক্ষা যেমন আবশ্ঠক, 

অন্তাষ্যন্বার্থের সংঘম এবং স্থার্থপরার্থের সামঞ্জন্ত করণার্থ 
নীতিশিক্ষাও তেমনই আবশ্তক । 

অর্থীদ্বিগকে সুবিধামত নিয়ম করিতে বাধ্য করিবার নিষিত্ত 

শ্রমীর! সময়ে সময়ে ধর্মঘট করিয়া! থাকে, অর্থাৎ, সকলে একযোগে 

প্রতিজ্ঞ! করিয়া, কাজ করিতে বিরত হয়। সেন্ধপ ধর্মঘট স্ায়- 

সঙ্গত কি না| এ প্রশ্রের উত্তর সংক্ষেপে এই ।-- 

যদি শ্রমীরা সকলেই আপন আপন ইচ্ছার নিক্ষের হিতার্থে 

শ্রমকরণে অস্বীকার করে, এবং অর্থার। সুবিধামত নিয়ম না করিলে 

কাধ্য করিবে না বপির়া প্রতিজ্ঞ। করে, তাহা অন্তায় বল! যায় 

না। তবে শ্রমীদিগের কর্তব্য অর্থদিগকে যথাসময়ে তাহাদের 

অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিহ করা । কিন্তু ধর্মঘট করিবার নিমিত্ত যদি 

শ্রমীদিগের মধ্যে কেহ অপর শ্রীকে ভয় দেখাইয়া! কার্ধ্য করিতে 
বিরত করে কি বিরত করিবার চেষ্ট' করে, তাহ! হইলে তাহাদের 
কাধ্য অন্তার বলিতে হইবে, কারণ সকলেরই আপন ইচ্ছামত 

কাধ্য করিবার অধিকার আছে, এবং ঘে ব্যক্তি ভয় দেখাইয়া সে 

অধিকারের বাধ! জন্মায় তাহার কার্য্য স্তায়নঙ্গত নছে। 

শ্রমীদিগের পক্ষে যেমন নিজের স্থুবিধার নিমিত্ত কাহাকেও 

তয় ন! দেখাইয়। আপন আপন ইচ্ছামত ধর্মঘট কর! অন্তায় নহে, 

৩ণ€ 

শকচেটে 
ব্যবদায়। 
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অর্থার পক্ষে তেমনই নিজের স্থুবিধার নিমিত্ত, অসহুপায় অবলম্বন 

না করিয়া, অপরকে বিশেষ কোন ব্যবসায় পৃথকৃভাবে করিতে 

নিবৃত্ত করিয়া, সেই ব্যবসায় একচেটে করা অন্তায় বলা যায় না। 

কারণ ততন্বার। অপর ব্যবসায়ীর স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত জন্মে 

না। এবং একচেটে ব্যবসায়ীর আপনাদের ব্যবসায় বিস্তৃতরূপে 

চাঁলাইতে সমর্থ হইয়া সেই ব্যবসায়স্বন্বীন্ন কার্য অপেক্ষাকৃত- 

স্বল্পবায়ে স্ুচারুরূপে নির্বাহ করিতে পারে, ও সেই ব্যবসায়ের 

দ্রব্য অগ্পব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া অল্পমুল্যে বিক্রয় করিতে পারে। 
একচেটে বাবলায়ের এই একটী ফল সাধারণের হিতকর। কিন্তু 

একচেটে ব্যবসায়ী ইচ্ছামত দ্র চালাইতে ও তাহার ব্যবসায়ের 

বস্তর পঁরমাণ ইচ্ছামত কম বা বেশি করিতে পারে, এবং তাহাতে 

সাধারণের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে । তত্িন্ন একচেটে 

ব্যবসায়ী য্দ ভয় দেখাইয়া বা অন্ত কোন অসহুৃপায়ে অপরকে 

সেই ব্যবসায় পৃথকৃরূপে চালাইতে নিবৃত্ত করে, তাহ! অন্যের 

স্বাধীনতার ব্যাঘাতজনক। সেই সকল স্থলে একচেটে ব্যবসায় 

অন্তায় বলিতে হইবে।১ 

ব্যবহারাজীবসম্প্রদায়ের কর্তবতা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যে 

সকল প্রশ্ন উত্থিত হয়, তন্মধ্যে নিয়লিখিত চারিটি বিশেষ বিবেচ্য । 
১। অপরাধীর বা অন্তায়কারীর পক্ষসমর্থন কতদূর 

স্তায়সঙ্গত ? 

১ ধর্্ঘট ও একচেটে সম্বন্ধে 510£5%105 7১0110021 1০00100205 

টা, 11501. 3০ ড12151)91175 1010170100155 01 0500100100105) 13] ভি? 

018. ৬11], এবং 505010026012 137012171)108, ৬০]. 42%111? 

£10015 907065 200 পুর 8565 জউব্য | 
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২। কোন মোকদামার পূর্ব অবস্থায় একপক্ষের কার্য্য 
করিয়া তাহার পরবর্তী অবস্থায় অন্ত পক্ষের কাধ্য করা কতদূর 
ন্কায়সঙত ? 

৩। কোন উকিলের এককালে একাধিক মোকদ্দমা উপস্থিত 

হইলে কি কর্তব্য? 
৪। বৃতকর্ম করিতে অক্ষম হইলে তজ্জন্ত গৃহীত অর্থ 

প্রত্যর্পণ কর! আবশ্তক কি না? 

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উকীল কি কাউন্সিল যদি 

কোন ব্যক্তিকে নিজজ্ঞানে অপরাধী বা অন্তায়কারী বলিয়! 

জানিয়। থাকেন, তবে সে ব্যক্তিকে সেই অপরাধের দণ্ড বা সেই 

অন্তায় কার্যের ফলভোগ হইতে যুক্ত করিবার নিমি তাহার 

পক্ষসমর্থনকরণে নিযুক্ত হওয়া, আইন অনুসারে নিষিদ্ধ না হইলেও 

তাহার কর্তব্য নহে। কারণ সে অবস্থায় সে ব্যক্তির দোষ 

ক্ষালনের নিমিত্ত তাহার অন্তরের সহিত চেষ্টাকরণে সমর্থ হওয়! 

সম্ভবপর নহে। তবে ধর্দ সে ব্যক্তি নিজের অপরাধ ব1 অন্তায় 

কাধ্য স্বীকার করিয়া কেবল দণ্ড বা প্রতিশোধের পরিমাণ- 

লাঘবার্থ তাহার সাহাষ্য চাহে, সে স্থলে তাহার পক্ষে নিযুক্ত 

হওয়াতে কোন বাধা থাকিতে পারে ন1। 

যেব্যক্তি নিযুক্ত করিতে চাছে তাহার অপরাধ বা অন্ঠার় 

কাধ্য, উকীল কি কাউন্সিল যদি নিজজ্ঞানে না জানিয়া, 
কেবল অনুমান করেন, তাহ! হইলে তাহার পক্ষসমর্থন অস্বীকার 

কর] উচিত নহে । যে পধ্যস্ত তাহার অপরাধ বা অন্তায় কার্য 

আদালতের বিচারে স্থির না হয় সে পধ্যস্ত তাহাকে দোষী 

বলিয়! সিদ্ধান্ত করা অনুচিত। তবে যেখানে তাহার পক্ষসমর্থনের 

চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প, সেখানে সে কথ তাহাকে. 

৩৭ঞ 
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বলা, ও মোকদ্দমা রফার যোগ্য হইলে তাহা! রফ! করিবার পরামর্শ 
দেওয়া, কর্তব্য। 

এই প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে একটি সঙ্কটম্থল আছে। উকীল 

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধী মনে করিয়া তাহার পক্ষসমর্থনে 

নিযুক্ত হইলে, পরে যদি সে ব্যক্তি তাহার নিকট নিজের অপরাধ 

স্বীকার করে, তখন তাহার কি কর্তব্য? অনেক সুধীগণেরই 

এই মত যে, উকীলের তখন সে মোকদ্ধম। ছাড়িয়! দেওয়া 

উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে বড় বিপদে পড়িতে 

হয়। এই মত ন্তারসঙ্গত বলিয়। মনে হয়। কেহ কেহ বলিতে 

পারেন, সে ব্যক্তি যখন নিজের স্বীকারমতই দোষী, তখন 

তাহার আর উকীণ্সের অভাব নূতন বিপদ নহে, তাহার মোকদামায় 

পরাজিত হওয়া ও দোষের প্রতিফল পাওয়াই স্তাধ্য, এবং 

তাহ! না হইলে সমাজের বিপদ বগিলেও বলা যাইতে পারে। 

এ সকল কথা সত্য বটে, কিন্তু তাহার দোষের প্রতিফল 

আমাদের বিবেচনানুসারে নিরূপিত হইবে না, আইন অন্থসারে 

নিরূপিত হইবে, এবং সেই নিরপিত প্রতিফল আমাদের বিবেচনায় 

অতি কঠিন হইতে পারে । যে আইন প্রতিফল বিধান করিতেছে, 

সেই আইনই যখন তাহাকে উকীলের সাহায্য হইতে বঞ্চিত 

করে না, বরং শ্বীয় উকীলের নিকট দোষ স্বীকার তাহার বিরুদ্ধে 

প্রমাণ বলিয়! গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তখন সেরূপ 

হ্বীকারউক্তির জন্ত তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত কর! উচিত নহে । 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এই কথ! বল! যাইতে পারে যে, যদিও 

অবস্থাবিশেষে পক্ষপরিবর্তন উকীলের পক্ষে আইন অনুসারে 

নিষিদ্ধ না হউক, স্তায় ও যুক্তি অনুসারে তাহ! বিধিসিদ্ধ বলিয়া 

মনে হয় না। কারণ মোকদমার প্রথম অবস্থায় উকীল যাহার 
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“পক্ষে ছিলেন, সে ব্যক্তি মোকদাম! সম্বন্ধীয় তাহার অনেক 

গোপনীয় কথা বিশ্বাস করিয়! তাহাকে জানান সম্ভবপর । সুতরাং 

পক্ষপরিবর্তন করিলে উকীল সেরপে পরিজ্ঞাত একপক্ষের 

গোপনীয় কথা তাহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারেন না, অথচ 

ইচ্ছাপূর্র্বক তাহা না করিলেও সময়ে সময়ে এমন ঘটিতে পারে 
যে তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। যথা, যে স্থলে 

তিনি যে পক্ষের উকীল হইয়াছেন সেই পক্ষের বিরুদ্ধে কোন 

আপত্তির খণ্ডন সেই গোপনীয় কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, 

সে স্থলে সেই কথা মোকেলের অনুকূলে বাবার না করিয়া 

ক্ষাস্ত থাকা দোষ, আবার তাহ! ব্যবহার করা ও দোষ। এই 

 উভগ়সঙ্কট এডাইবাত্স নিমিত্ত পক্ষ পরিবর্তন না করাই কর্তব্য। 

এরূপ স্থল অনেক আছে যেখানে উক্ত প্রকার উভয় সঙ্কট 
খটিবার সম্ভাবনা! নাই। যথা, দি কেহ আপীল আদ্বালভে কোন 

মোকদ্ধমায় উকীল নিযুক্ত হয়েন, এবং নথিস্থিত অর্থাৎ আদালতে 
উপস্থিত করা কাগজপত্র দৃষ্টিত্বারা ভিন্ন অন্যকোন প্রকারে 
মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন কথ! জ্ঞাত ন! হয়েন, তাহ! হইলে, সেই 

মোকদ্দমা পুনর্বিচারার্থে নিম্ন আদালতে যাওয়ার পর পুনরায় 

বদি আপীল হয়, সে আপীলে তাহার ভিন্ন পক্ষে নিযুক্ত হওয়াতে 

বিশেষ বাধা! দেখা যায় না। কিন্তু যখন আপীল আদালতেও 

মোকদদমার গোপনীয় কথা উকীলের জ্ঞাত হওয়া! এরেৰারে 

অসম্ভব নহে, তখন পক্ষপরিবর্তনের সাধারণ নিষেধ সর্ধত্র পালন 

করাই ভাল। 

এ সম্বন্ধে মোকদ্দমার পক্ষগণ কখন কখন কিঞ্চিৎ অন্তায় 

ব্যবহার করে। অনেকের হচ্ছ! হয় মোকদ্দমায় আদালতের 

সকল ভাল উকীলকে স্বপক্ষে নিঘুক্ত করি, অন্ততঃ বিপক্ষে যাইতে 



৮৬ জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ২য় ভাগ 

নিবারণ করি। এরূপ স্থলে ষে উকীল পক্ষপরিবর্তন করেন ন৷ 

বলিয়৷ খ্যাত, তাহাকে লোকে মোকদ্দমার একটু সামান্ত কার্যে 

নিযুক্ত করিয়া মনে করে, তাহাকে ত আটক করা হইল, এখন 

অন্ত উকীলকে মোকদ্দমায় নিযুক্ত করা ধাউক। স্থতরাং তিনি 

তথন অপর পক্ষে নিযুক্ত হইতে নিবৃত্ত থাঁকিলে তাহার আর্থিক 

ক্ষাতি হয়। কিন্তু তজ্জন্ত তাহার মন বিচলিত হওয়া! উচিত 

নহে। এরূপ উচ্চ ব্যবসায়ে কিঞ্িং আর্থিক ক্ষতি অতি তুচ্ছ 

বিষয়। 

তৃতীয় প্রশ্রের সহজ উত্তর এই যে, এককালে একাধিক 

মোকদ্দমা! উঠিবার সম্ভাবনা থাকিলে উকীলের কর্তব্য সে 

সমস্ত মোকদ্দমাতেই প্রস্তত থাকা, এবং যে মোকদাম! সর্বাশ্ডরে 

আরম্ভ হয় তাহাতেই উপস্থিত হওয়া । তাহা হইলে কেহ 

তাহাকে দোষ দিতে পারে না। যে আদালতে একের অধিক 

বিচারক আছেন এবং এককালে তাহাদের পৃথকৃ পৃথক অধি- 

বেশন হয়, সে আদালতে অবশ্তই এককালে একাধিক মোক- 

দ্রমার শুনানি হইবে, এবং কোন্ মোকদ্দম। কখন্ আরম্ভ হইবে 

তাহাও কেহ অগ্রে বলিতে পারে না। স্থতরাং সে প্রকার 

আদালতের উকীলেরা যখন কোন মোকদ্দমায় নিযুক্ত হয়েন 

তখন নিয়োগকারী অবশ্তই এই বিশ্বাসে কার্য করে যে, তিনি 

তাহার মোকদামায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা 

করিবেন, কিন্ত একই কালে একের অধিক স্থানে কোন মতেই 

উপস্থিত হইতে পারিবেন না, এবং যে মোকদ্দম! অগ্রে আরস্ত 

হইবে তাহাতেই উপস্থিত হইতে বাধ্য হইবেন। 
কখন কখন এরূপ ঘটে যে, কোন উকীলের দুইটি মোকদ্ধমা 

সম্ভবতঃ প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হইবে, এবং তন্মধ্যে যেটি 
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অগ্রে আরম্ভ হইবে তাহাতে দেই উকীলের একজন উপযুক্ত 
সহকারী আছেন, 'ও সে মোকদ্দম! সহজ, আর যে মোকদদমা 

একটু পরে হইবে তাহাতে তাহার কোন উপযুক্ত সঙ্গী নাই, ও 
তাহা কঠিন। এমত স্থলে তাহার দ্বিতীয় মোকদ্দমায় উপস্থিত 

হওয়াই কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়। 

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এই পর্যন্ত বল! যায়, যেখানে মোকদ্দমায় 
উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত উকীল যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, 

এবং মোকদ্দমা! আরস্ত হইবার সময় তিনি যে আদালতের উকীল 

সেই আদালতেই অন্ত বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে 

স্তায়তঃ গৃহীত টাক! ফেরত দিতে তিনি বাধ্য নহেন। কারণ 

এর প স্থলে তৃতীয়' প্রশ্নের আলোচনায় বল! হইয়াছে, মোকদ্দমার 
পক্ষগণ এই বিশ্বাসে উকীল নিযুক্ত করে যে, তিনি মোকনদ্দমায় 
উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সাধ্যমত যত্ব করিবেন, এবং তিনি যে 

আদালতের উকীল সেই আদালতে উপস্থিত থাকিয়াও যদি 

তথাকার অন্য বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত থাকা প্রযুক্ত কোন 

মোকদ্দমার় উপস্থিত হইতে না পারেন, তজ্জন্ত তিনি দায়ী 

হইবেন না। কিন্ত ষর্দি তিনি অন্ত কোন আদালতে চলিয়! যাঁন, 

এবং তজ্জন্ত মোকন্দমায় উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে 
মোক্কেলের ইচ্ছান্ুসারে তাহার গৃহীত টাকা ফেরত দেওয়া 

কর্তবা। ৃ ৪ 
ব্যবহারাজীবদ্দিগের ব্যবসা একটি অতি সাধু কাধ্য করিবার 

যথেষ্ট সুযোগ প্রদ্ধান করে, এবং সেই ম্ুযোগমত্ত কাধ্য করা 

তাহাদের কর্তব্য কর্ম বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। সেই 

সাধু কার্য, মোকদ্দমা আরন্তের পূর্বে ও পরে পক্ষগণকে রফা 
করিবার উপদেশ দেওয়া। স্কল স্থলে সে উপদেশ তত 

৩৮১ 



৩৬২ ভ্কান ও কপ [ ২য় ভাগ 

প্রয়োজনীয় না হইতে পারে, এবং অনেক স্থলে তাহা নিক্ষল ' 

হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু অনেক স্থল আবার এরূপ আছে যেখানে 

সে উপদেশ নিতান্ত বাঞ্চনীয় ও হিতকর। যথা, যেখানে বাদী ও 

প্রতিবাদী অতি নিকটসম্পকীঁয়ব্যক্তি, অথবা মোকদমার 

ফলাফল অতি অনিশ্চিত, সেখানে মোকদ্ধমা চলিলে কেবল 

বিরোধবৃদ্ধি ও উভয় পক্ষের প্রভূত অর্থনাশ, এবং পরিণামে যিনি 

পরাজিত হইবেন তাহার মনন্তাপ। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষেরই 

কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিবাদ নিষ্পত্তি কর কর্তব্য। 

চিকিৎসকের কার্য যেমন গৌরবধুক্ত তেমনই দায়িত্বপূর্ণ। 
তাহাদের হস্তে প্রায়ই প্রাণ পধ্যস্ত সমর্পন করা যার। আবার 
তাহাদের একবার ভ্রম হইলে তাহ! সংশোধনের উপায় প্রায়ই 

থাকে না। ব্যবহারাজীবের বা বিচারকের ভ্রম হইলে পুনর্বচার- 

হারা সে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, কিন্তু চিকিৎসকের ভ্রম- 

সংশোধননিমিত্ত পুনর্বিচারের স্থল নাই। 
তারপর কএকটি কারণে চিকিৎসকের কাধ্য অতি কঠিন 

হইয়! উঠে। 
প্রথমতঃ রোগীদের প্রকৃতি এত বিভিন্ন এবং রোগ এত 

বিভিন্ন প্রকার ধারণ করে যে, চিকিৎসকের পুস্তকলব্ধ বিস্তার 

উপর নির্ভর করিলে কোন মতেই চলে না। প্রায় সর্বত্র নিজের 

বুদ্ধি থাটাইতে হুয়। 
দ্বিতীয়তঃ রোগীর শরীর কাতর, মন ও অনেক স্থলে অস্থির, 

এবং তাহার আত্মীযত্বজনগণও চিস্তাতে আকুল, সুতরাং 

যাহাদের নিকট রোগের বুত্ান্ত অবগত হইতে পারা যায় তাহারা 

সম্যক্ সাহায্য করিতে অক্ষম, অথচ ব্যাকুলতাপ্রবুক্ত চিকিৎসককে 
বিরক্ত না করিয়া ক্ষাত্ত থাকিতে পারে না। 



৪র্থ অঃ ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম । . 

তৃতীয়তঃ রোগীর আর্থিক অবস্থা অনেক সময় উপযুক্ত চিকিৎ- 

সার ব্যয় কুলানে অক্ষম। 

- চতুর্থতঃ রোগীর প্রয়োজন সময় অসময় মানে না, এবং 

অনেক স্থলে এরূপ অসময়ে চিকিৎসককে ডাকিবার আবশ্তকতা 

হয় যে, তাহার নিজের স্বাস্থ্য ও সুবিধার দিকে দৃি রাখিয়া চলা 

দুর্ঘট হইয়া! উঠে। 

এই সমস্ত কারণে চিকিৎসকের কর্তব্যত! সম্বন্ধে অনেকগুলি 

প্রশ্ন উঠিতে পারে। বথা,__ 
১1 চিকিৎসকের নিজের অপরিজ্ঞাত ও অপরীক্ষিত ওধধ 

প্রয়োগ কতদুর স্যায় সঙ্গত ? 

২। চিকিৎসা! রোগীর আর্থিক অবস্থার ও প্রবৃত্তির উপযোগী 
কর! চিকিৎসকের কতদূর কর্তব্য ? 

৩। রোগীকে বা তাহার আত্মীয়ম্বনকে রোগীর কিরূপ 

অবস্থা ও আরোগ্যলাভের কিরূপ সম্ভাবনা তাহা অবগত করা 

চিকিৎসকের কতদৃর কর্তব্য ? 

৪। রোগীকে দেখিবার আহ্বান রক্ষা করিতে চিকিৎসক 

কতদুর বাধ্য ? 

প্রথম প্রশ্ন সত্বন্ধে চিকিৎসাশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তির কিছু বলা 

ধৃষ্টতা । কিন্ত আবার চিকিৎসাশান্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মনেই এ 

প্রশ্ন অগ্রে উখিত হয়, ও বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়। যাঁহার। 

চিকিৎসাশান্ত্রে জ্ঞানবান্ তাহার! নূতন 'ওঁধধপ্রয়োগে যেরূপ 
সাহসী হইতে পারেন, বাহাদের সে জ্ঞান নাই তাহারা সেরূপ 
সাহস করিতে পারে না, ও দুশ্চিন্তায় পড়ে । প্রলেগ, ডিপথিরিদ্থা, 

সুতিকাজর প্রভৃতি রোগে ততৎ রোগের বিষ রোগীর শরীরে 
প্রবিষ্ট করিয়! রোগ নিবারণের চিকিৎসা এ দেশে বখন প্রথম 



ভন্তান ও কম । [ ২ফ ভাগ 

প্রবর্তিত হয়, তখন অনেকেই তাহাতে ভীত হইয়াছিল, এবং সে 

ভয় যে অকারণ, ব৷ তাহ যে এখনও সম্পূর্ণরূপে গিয়াছে, একথা 

বলা যায় না। সামান্ততঃ ওঁষধপ্রয়োগসম্বন্ধে চিকিৎসকের 

উপর রোগীর ও তাহার আত্মীয়স্বজনের নির্ভর কর কর্তব্য । 

কিন্তু যেখানে চিকিৎসার নুতনত্ব বা উৎকটভাব প্রযুক্ত তাহারা 

সেরূপ নির্ভর করিতে পারে না, সেখানে চিকিৎসকের সেই নূতন 

প্রণালীর চিকিৎসা হইতে ক্ষাস্ত থাক! বিধেয় । 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে অবশ্তই বলিতে হইবে চিকিৎদা 

রোগীর অর্থসঙ্গতির অতীত ব৷ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ হওয়া! উচিত. নছে। 

যেখানে রোগের উপশম তিন সপ্তাহের পূর্বে সম্ভবপর নহে, 

সেখানে প্রথম সপ্তাহেই যদি রোগীর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয় 

হইয়া যায়, তাহা! হইলে অপর ছুই সপ্তাহের চিকিৎসার ব্যয় 

কোথা হইতে আসিবে? এন্প স্থলে রোগীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়! চিকিৎসকের কর্তব্য, তাহার নিমিত্ত যথাসম্ভব অল্পমূল্যের 
ওঁষধ ব্যবস্থা করা, এবং একদিন দেখিয্প! ছুই তিন দিনের ব্যবস্থ! 

বলিয়। দেওয়া। 

যেখানে রোগী প্রাণাস্তেও আমিষ ভক্ষণ করিবে না (যথা, 

যেখানে রোগী ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা ) সেখানে তাহার নিমিত্ত 

মাংসের রল ব্যবস্থ। কর! কখনই কর্তব্য নছে। 

তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, রোগের প্রকৃত অবস্থ! 

কিন্ূপ ও আরোগ্যলাভের সম্ভাবন। কতদূর, তাহা! রোগীকে বলার 

তাহার দুশ্চিস্ত। ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার পীড়া বৃদ্ধি হইতে পারে, এই 

নিমিত্ত তাহা! রোগীকে বল কর্তবা নহে। কিন্তু রোগীর আত্মীয় 

স্বজনকে তাহ! অবগত কর! চিকিৎদকের অবস্ঠ কর্তব্য। এবং 

যেখানে একের অধিক চিকিৎসক একত্র পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা 



৪র্থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। 

_করেন, সেখানে তাহাদের পরামর্শকালীন মতামত রোগীর আত্মীয় 

স্বজনকে জানিতে দেওয়া কর্তব্য। কারণ এর সকল বিষয় জান! 

তাহাদের আবশহক, এবং তাহ! না জানিলে চিকিৎসা! সম্বন্ধে 
তাহার্দের আপনাদের কি কর্তবা তাহ তাহার! উপধুক্তরূপে স্থির 

করিতে পারেন ন৷। তীঞারা চিকিৎসাশাস্ত্রে একেবারে অনভিজ্ঞ 

হইতে পারেন, এবং কিরূপ চিকিৎসার কি ফল, তাহা চিকিৎসক 

মহাশয়ের! তাহাদের অপেক্ষা শতগুণে ভাল বুঝেন। কিন্তু কোন্ 

চিকিৎসককে দেখাইলে সুফল হইবে তাহ৷ স্থির করার ভার সেই 

অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদগের উপর রাহয়্াছে, ইহ! সংসারের এক 

বিচিত্র প্রহেলিকা। অসাধ্য বা অচিকিত্্ত রোগে চিকিৎসক 

দেখান রোগীর ' রোগশাস্তির নিমিত্ত হউক আর নাই হউক, 

তাহার আত্মীক্স্বজনের ক্ষোভশাস্তির নিমিত্ত বটে। সুতরাং 

তাহাদের সে ক্ষোভ যাহাতে যায় সে উপাম্ন অবলম্বন করণে 

তাহাদের সহায়ত! কর। চিকিৎসকের উচিত। 

চতুর্থ প্রশ্রের সহ্ত্তর সংক্ষেপে এই যে, রোগীর আহ্বান- 

রক্ষার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা কর! চিকিৎসকের কর্তব্য । এদেশে একটা 

সাধারণ প্রবাদ আছে, যে সাপের মন্ত্র জানে, সর্পাহত রোগী 

দেখিবার নিমিত্ত তাহাকে কেহ ডাকিতে আমিলে, সময়েই হউক 

আর অসময়েই হউক, তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে হইবে, না গেলে 

তাহার ঘোর অনঙ্গল ঘটিবে। কথাটি অতি স্বন্দর, এবং ইহার 

প্রকৃত অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কোন কঠিন পীড়ার চিকিৎসা 

জানেন, তাহাকে চিকিৎসার নিমিত্ত আহ্বান. করিলে সে আহ্বান 

রক্ষাকর। তীহার কর্তব্য । চিকিৎসকের ব্যবসায় সাম্যন্ত ব্যবসার 

নহে। তিনি রোগীর নিকট. অর্থগ্রহণ .-রুরুন আর না করুন - 

সে তুচ্ছ কথা, কিন্ত তাহার, নিকট যাহা, পাইবার নিমিত্ত রোগীর 
২৫ 



৩৮৬ ভগ্তান ও কর্ম্ম। [ ২য় ভাগ 

স্বজনগণ ব্যাকুল হুইয়া তাহাকে ভাকে, তাহা! অমূল্য পদার্থ, তাহা এ 
প্রাণদান। কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়াই হউক আর ন! লইয়াই হউক, 

সেই অমূল্য পদার্থ প্রদান করা বাহার ব্যবসায়ের উদ্দেশ্ত, তিনি 

যেন কথন এরূপ না| মনে করেন, আমি যখন আহ্বানকারীর 

অর্থ লইলাম না তখন তাহার আহ্বান রক্ষা! করিতে বাধ্য নহি। 

তাহার নিকট যে অমূল্য প্রতিদান লোকে যাঙ্ঞা করে, যথাসাধ্য 
কাহাকেও তাহ] হইতে বঞ্চিত না করাই তাহার উচিত। 

চিকিৎসাশাস্্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিকর্তক নানাবিধ উপকারের 
প্রলোভনবাক্যপূর্ণ ওষধপ্রচারের বিজ্ঞাপন যাহাতে প্রশয় ন৷ 

পায়, তত্প্ররতি চিকিৎসকসম্প্রদদায়ের দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য । চরক ১ 

বলিয়াছেন অচিকিৎসকের ওষধ ইন্দ্রের অশনি অপেক্ষাও 

ভয়ানক । 

7। গুল্পলশ্পিন্য ম্ক্ধ ও তাহাজ শীতি। 
টস ডঃ গুরুশিষ্যসম্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয় ও অতি পবিত্র সম্বন্ধ। 

নীতি। খিনি যত বুদ্ধিমান বা ক্ষমতাবান হউন না কেন, গুরু উপদেশ 

ভিন্ন তিনি কোন বিষয়েই সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে ব৷ ন্ুচারু- 

রূপে কাধ্যদক্ষ হইতে পারেন না, এইজন্য গুরুশিপ্ঠসম্বন্ধ অতি 

প্রয়োজনীয় । কাহারও নিকট কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ বা কোন 

কাধ্যে দক্ষতালাভ করিতে গেলে, তিনি আন্তরিক স্নেহ বা যত্বের 

সহিত ন! শিথাইলে, শিক্ষ। ফলদায়ক হয় না, এবং গুরুর সেই 
আন্তরিক ন্সেহ ব যত্ব পাইবার নিমিত শিষ্ের গুরুকে ভাক্ত 

করা আবশ্তক। বর্তমান কালে প্রায়ই অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা- 

দান হয় বটে, কিন্তু তথাপি ন্নেহে ও ভক্তির আদান প্রদান এই 

সম্বন্ধের মূল, এই জন্ত ইহা! অতি পবিত্র সম্বন্ধ । 

১। চরকের প্রথম অধ্যায় ভ্রষ্টব্য। 
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কোন কোন বিশেষ স্থলে, যথা ধর্্ববিষয়ক উপদেশগ্রহণে, 
গুরুশিষ্য ' একধর্মীবলম্বী হওয়া আবশ্ক। তত্তিন্ন অন্তত্র গুরু- 

. শিষ্ু ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হওয়াতে কোন 

নিষেধ নাই। বরং হিন্দুশান্ত্রে এইরূপ হওয়ার বিধি আছে। 
মন্থু কহিয়াছেন-_ 

“সমান: ম্বনা ন্লিতা ক্সাহহীলাবহাহুদি |” ১ 

(শ্রদ্ধাবান্ শুভ বিস্তা নীচ হতে লবে।) 

“ন্ত্রীক্রিজ ইতি নানি অঘাতাল্সিন্ধলীবন্্ | 

'্সআহুহীল অনী সান ন দুজ্মনলিমাহ্ধিল্ 11” 

(লৌকিক বৈদিক কিন্ব। আধ্যাত্মিক জ্ঞান। 
লভেছ ধা হতে তার করিবে সম্মান ॥ ) 

অতএব ধাহার নিকট কোন বিষয়ের শিক্ষালাভ করা যায় 

তিনি যে জাতীয় ও যে সম্প্রদ্দায়ের হউন না কেন, তীহ্বাকে 
সম্মান ও ভক্তি কর! শিষ্যের অবশ্তকর্তব্য। এবং শিষ্য যে 

জাতীয় ও যে সম্প্রদায়ের হউক না কেন, তাহাকে যত্ব ও স্নেহ 

করা গুরুর অবশ্ঠকর্তব্য। 

গুরু ও শিষ্য ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইলে কখন কথন এরূপ টিতে 

পারে, জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া, শিষ্য গুরুকে যথাযোগ্য সম্মান 

ও ভক্তি করিতে, বা গুরু শিষ্যকে যথোচিত বত্ব ও স্নেহ করিতে, 

বিরত হয়েন। কিন্তু সেরূপ হওয়া অতি অন্তায় ও দুঃখজনক, 

এবং তাহার ফল অতি অস্তুভকর। ধাঁহাকে গুরু বলিক্পা গ্রহণ 

করিতে হইবে তীহার দোষ গুণের বিচার তাহার নিকট শিষ্য 

্বীকারের পর আর চলে না, তখন তাহার দোষ গুণের বিচার, 

১ মনু ২। ২৩৮। 

২ মনু খ। ৯১৭। 
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না করিয়া তাহাকে ভক্তি, অন্ততঃ সম্মান করা উচিত। তাহা 

না করিলে তাহার নিকট শিক্ষালাভ সম্ভবপর নহে, কারণ তাহ! 

হইলে তাহার কথার প্রতি আস্থা জন্মিবে না, ও সে কথা! 

মনোযোগের সহিত শুনা হইবে না। আর যাহাকে শিষ্য বলিয়া 

গ্রহণ কর যায় তাহার শিষ্য হইবার যোগাতার বিচার কর! 

আর চলেনা, সে বিচার অগ্রে করা উচিত ছিল। শিষ্য 

বলিয়া গ্রহণ করিবার পবে তাহাকে স্নেহ অন্ততঃ যত্র করিয়া 

শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহ! ন1 করিলে সে শিক্ষার পুর্ণ ফললাভ 
করিতে পারিবে না। অধিকন্তু গুরু যদি শিষ্যকে অযোগা বলিয়া 

তাঁহাকে শিক্ষা দিবার, ও তাহার উন্নতিসাধনার্থ যত্ব করিবার, 

দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে শিষ্যের 

হিতার্থে শ্রম করিবার চেষ্টা অনেকটা শিথিল হইয়া ধাইবে। 

সুতরাং শিষ্যের প্রতি বত্র ও স্নেহের অভাব গুরুর কর্তব্য 

পালনের অন্তরায় হইয়। উঠে। 

উপরে বলা হইয়াছে গুরুশিষ্যসন্বন্ধ একবার সংস্কাপিত হইলে, 

পরস্পরের যোগ্যত। বিচার করিতে কাহার আর অধিকার 

থাকে না, তখন গুরুকে ভাক্ত করাই শিষ্যের কর্তব্য কর্ম বলিয়া 

পরিগণিত হয়, এবং শিব্যকে যত্ব কর! গুরুর পক্ষেও কর্তব্য 

হইম্সা দাড়ায় । অতএব গুরুশিব্যুসম্বন্ধ সংস্থাপিত হওয়ার 

পূর্বেই শিষ্ের গুরুনির্বাচন ও গুরুর শিষ্যনির্বাচন কর্তব্য । 

কিন্তু সে নির্বাচন কঠিন, এবং অনেক স্থলেই অসম্ভব । প্রথমত 

শিব্য বুদ্ধির অপরিপককত1 ও জ্ঞানের অল্পতা বশতঃ গুরুনির্বাচনে 

সমর্থ হইতে পারে ন1!। যদি বলা যায় তাহার পিতামাতা বা অন্ত 

অভিভাবক তাহার নিমিত্ত গুরু নির্বাচিত করিয়। দিতে পারেন, 

কিন্তু বর্তমান কালের বিভ্ালয়ের নিয়মানুসারে তাহ। সম্ভবপর 



৮ 
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নহে । ছাত্র বা তাহার অভিভাবক বিষ্ভালয় নির্বাচিত করিতে 

পরেন, কিন্তু তথাকার শিক্ষকনির্বাচনে তাহাদের কোন 

“অধিকার নাই। ছাত্র বা তাহার অভিভাবক উচ্চকল্পে সুনিয়মে 

পরিচালিত বিদ্যালয় নির্বাচিত করিতে পারেন। গুরু অর্থাৎ 

বিদ্ভালয়ের শিক্ষকও আপন ইচ্ছামত ছাত্র নির্বাচিত করিতে 

পারেন না। সে যাহা হউক, গুরু শিষ্য উভয়েরই কর্তব্য, 

চিত্ত স্থির করিয়া পরম্পরের প্রতি থাবিধি ব্যবহার কর! । 

গুরুশিষ্যসম্বন্ধের আর 'একটি বিশেষত্ব আছে। শিষ্যকে 

শাসনদ্বার৷ কার্ধ্য করাইয়া লওয়৷ গুরুর পক্ষে যথে্ট নহে । গুরুর 

কর্তব্য শিষ্যকে শিক্ষ। দেওয়া, তাহাকে শাসন করা নহে। শাসন 

ও শিক্ষার অনেক প্রভেদ। শাসনের উদ্দেশ্ত, শাসিত ব্যক্তি, 

তাহার অন্তরে যাহাই থাকুক, বাহিরে কোন বিশেষ কার্যে প্রবৃত্ত 

বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেন্ত, শিক্ষিত ব্যক্তির 

অন্তরের দোষ সংশোধিত হইয়! তাহার উৎকর্ষ লাভ হয়। সুতরাং 

শাসন ভয় দেখাইয়। হইতে পারে, শিক্ষা! ভক্তির উদ্রেক ভিন্ন 

কয় না। 

৮। প্রকডুভত ম্মন্ধ ও তাহাল নীতি। 
প্রভৃভৃত্যসম্বন্ধ সংসারযাত্রানির্বাহার্থে অতি আবশ্ক। 

সংসারে অনেক কার্য আমরা নিজে করিতে সমর্থ নহি, অন্তের 

সাহাযো তাহ! নির্বাহ করিতে হয়, এবং সেই সাহাষ্য 'পাইবার 

নিমিত্ত সাহায্যকারীকে বেতন দিতে হয়। যেখানে কার্য উচচ- 

শ্রেণীর, সেখানে সাহাধ্যকারীকে ভৃত্য বল! যায় না, তাহাকে 

কর্মচারী বা! উপদেষ্টা বল! যায়। 

প্রভুর কর্তব্য ভূত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার করা ও তাহার 

সুখন্চ্ছন্দের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখা । তাহা! হইলেই তাহার 

৩৮৪৯ 

৮ ॥ প্রভূ ভৃত্য 

সম্বন্ধ ও তাছার 

নীতি। 
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৯। দাতা 

গ্রন্থীত। সম্বন্ধ 
ও তাহার 

নীতি । 
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নিকট বিনা! তাড়নায় অনায়াসে পুর্ণমাত্রার় কাধ্য পাওয়া! যায়।' 
এবং ভূত্যের কর্তব্য সর্বদ! যত্বের সহিত প্রভুর কাধ্য করা। 

তাহা! হইলেই সে তীাছার নিকট সদয় ব্যবহার পাইতে পারে । 

অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্যপালনে যত্ববান হইলে 

উভয়েই পরস্পরের কর্তব্যপাঁলনের সহায়তা করিতে পারে, এবং 

তদ্দারা উভয়েই বিশেষ উপকৃত হইতে পারে । ষে প্রভূ ভূত্যের 

প্রতি সহৃদয়তাপ্রযুক্ত তাহাকে অধিক পরিশ্রম ন! করাইয়া নিজের 
কাজ যথাসাধ্য নিজে করেন, তিনি ষে কেবল ভূতোর নিকট 

তক্তিভাজন হয়েন তাহা! নহে, নিজেও অনেকদুর পরাধীনতামুক্ত 
থাকেন। কারণ ষে প্রভু যতদূর ভূত্যের সেবাগ্রহণে ব্যগ্র হয়েন, 

তিনি ততদূর আপনি ভূত্যের বশীভূত হইয়! পড়েন। 

৯। দোতি? গ্রহীতা হম্সক্ ও 

তভাহাল্প নীতি । 

দ্বাতা গ্রহীতার সম্বন্ধ অতি বিচিত্র। একের অভাব ও 

অন্তের তাহ! পুরণ করিবার ইচ্ছা এই ছুয়ের মিলন দ্বার দাত 

গ্রহীতা সম্বন্ধ ও অন্তান্ত নানাপ্রকার সম্বন্ধ উত্থিত হয়। সেই 

অভাব অর্থাভাবও হইতে পারে সামর্থযাভাবও হইতে পারে। 

বিনাবিনিময়ে অন্তের অভাব পৃরণকেই দান বলে, এবং সেইরূপ 

অভাবপূরণন্বারাই দাত গ্রহীতা সম্বন্ধের স্ষ্টি হয়। বিনিময় 
লইয়া! অন্তের অভাব পূরণ হইতে উত্তমর্ণ অধমর্ণ, প্রজ! তূম্যধিকারা, 

ক্রেতা বিক্রেতা, প্রভু ভৃত্য, প্রভৃতি নানাবিধ সম্বন্ধ উৎপন্ন হন্ন। 

দাতা গ্রহীতা উভয়েই বিশ্যে ব্যক্তি বা উভয়েই ব্যক্তির 

সমষ্টি বা সমিতি, অথবা! একপক্ষ বিশেষ ব্যক্তি ও অপর পক্ষ 

ব্যক্তির সমষ্টি বা সমিতি হইতে পারে । 
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প্রাচীনকালের সমাজে ও বর্তমানকালের প্রাচীন প্রকারের 

সমাজে, বিশেষ ব্যক্তিকর্তৃক বিশেষ ব্যক্তির অভাব পুরণ হওয়াই 

প্রচলিত প্রথা ৷ সেরূপ কার্য কর্তব্য কিনা এই কথার মীমাংসা 

অগ্রেআবশ্তক। এক দিকে সকল দেশেই, কি কবি, কি নীতি- 

বেত. সকলেই দানের ভূয়সী প্রশংসা! করিয়াছেন, এবং এদেশে 

স্বৃতিশাস্ত্রে দানের বিশেষ প্রশংসাবাদ আছে । হেমাদ্রির চতুবর্শ- 

চিন্তামণির দানথণ্ড এই কথা সপ্রমাণ করিতেছে । এতত্তিন্ন 

জনসাধারণের দ্বানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত নানাবিধ শ্লোক- 

সিঞ্ধান্ত রাচত হইয়াছে । তন্মধ্যে একটির এস্বলে উল্লেখ করিব। 

“শীঘঘন্লি ল মাঘন্ন লিশ্ান্াহা বৃষ্ঠ অত্ী। 

হীমলাল্ হীঘনাল্ লিল্ম' কান: দাত্বনীভ্ 11” 

( মাগিয়৷ ভিক্ষুক এই উপদেশ দেয়। 

দান কর না করিলে এই দশ! হয় ॥ ) 

অপর দিকে অর্থতত্ববিৎ ও সমাজতত্ববিৎ পণ্ডিতের! বলেন ১ 

অবিবেচন। পূর্বক দান করিলে তাহার ফল অগ্ুভকর হয়। 

সেরূপ দান লোকের আলম্তের প্রশ্রয় দেয়, এবং যাহার শরম 

করিয়া নিজের ও সমাজের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন করিতে 

পারিত, তাহার বলিয়া খাইয়া! অন্তের শ্রমের ফল ভোগ করে, 

এবং সমাজকে নেই ফলভোগে কিয়ৎপরিমাণে বঞ্চিত করে । 

অযোগ্য পাত্রে দান অবশ্তই অবৈধ। 

“হৰ্তান্ অহজ্ধীব্লী ঘ লাদমভ্ছস্মবংং ঘলল্।” 
(দরিদ্রকে দেহ অর্থ দিও ন! ধনীরে। 

এই মহাজনবাক্য সর্বদ] স্মরণ রাখা কর্তব্য। কিন্ত যেবাক্কি 

১5195510105 1১0110091 000002% গ্রশ্থের শেষ অধ্যায় এ সম্বন্ধে 

রষ্টব্য। 



'ভন্তান ও কলম । [২য় ভাগ 

অভাবে পড়িয়াছে ও অত্যন্ত কষ্ট পাইয়! সাহাষ্য চাহিতেছে, সে 

নিজের দোষে কষ্ট পাইতেছে বলিয়! তাহাকে দানের অযোগ্য 

মনে করা ও তাহার আবেদন একেবারে প্রত্যাখ্যান কর, বোধ 

হয় কঠিন হৃদয়ের কাধ্য । দানের পরিমাণ প্রার্থীর দোষ গুণ 
অনুসারে স্থির করা কর্তব্য। কিন্তু প্রাণধারণোপযোগি সাহায্য 

পাইবার নিমিত্ত বোধ হয় কোন অভাবপ্রপীড়িত ব্যক্তিই 

অযোগ্য নহে। 

তার পর কেহ কেহ বলেন, ব্যক্তিবিশেষের দান সাধারণের 

তত উপকারক হইতে পারে না। তীহার্দের মতে, সকলেরই কর্তব্য 

যাহা দান করিবেন তাহা! কোন উপযুক্ত সভা সমিতির হস্তে 

দিবেন, তাহ! হইলে, প্রথমতঃ দান উপযুক্ত পাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা 

অধিক, এবং দ্বিতীয়তঃ পাঁচজনের দান একত্র হইয়। সাধারণের 

বিশেষ হিতকর কার্যে লাগিতে পারে । একথা সত্য বটে, কিন্তু 

দানের টাক! সভাসমিতির হস্তে পড়িলে ষেমন একদিকে সাধারণের 

পক্ষে অধিক হিতকর হইবার সম্ভাবনা, তেমনই অন্তদ্দিকে তাচাতে 

আবার সাধারণের ক্ষতিও আছে । কারণ সকলেই যদি নিজ 

নিজ দাতব্য টাক! সভাপমিতির হস্তে অর্গণ করেন, তাহা! ₹ইলে 

প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রার্থীকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দানের পরিমাণ 
কমিয়। যাইবে, এবং লোকে অভাবপ্রগীড়িতের কাতরোক্তির 

প্রতি অমনোযোগী হইতে ও প্রার্থীকে বিষুখ করিতে অভ্যন্ত 

হইবে, আর তাহাতে লোকের কারুণ্য উপচিকীর্ধাদি সাধুপ্রবৃত্তির 

হ্রাস হইবে । অতএব যদ্দিও সভাসমিতির হস্তে লোকের দাতব্যের 

কিঞ্চিৎ পরিমাণ অপিত হওয়া ভাল, তথাপি প্রত্যেক বাক্তিরই 

স্বহন্তে যোগ্যপাত্রে কিঞিৎ কিঞ্চিৎ দান কর! বর্তব্য। তাহা 

না! করিলে অনেকগুলি সতগ্রবৃত্তি কাধ্যাভাবে নিস্তেজ ' ছইঃ়৷ 



৪র্থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। 

-খাইবে। তবে একট! কথা মনে রাখা আবশ্ক। গ্রা 

কাতরোক্তিতে দয়ার্জ হইয়। দান কর! যেমন দাতার পক্ষে প্রশস্ত 

ও কর্তব্য, গ্রার্থীর ধন্যবাদ ও গার্শবর্তী লোকের প্রশংসাবাদের 
লোভে দান কর তাহার পক্ষে তেমনই অগ্রশস্ত ও অবর্তব্য। 



৪ঞডন্ম অশ্যান্ ! 

রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম । 

রাজনীতি অতি পূর্বেই বলা হইয়াছে ১ রাঞ্জনীতি মতি গহন বিষয়। অথচ 
সির রাজনীতিবিষয়ক কিঞ্চিং ভ্ভান সকলেরই আবশ্তক, কারণ রাজা 

ও প্রজা উভয়েরই রাজনীতিসিদ্ধ কর্ধ কর্তব্য এবং রাজনীতি- 
বিরুদ্ধ কর্ম অকর্তব্য। 

রাজনীতি ছই কারণে অতি দুরূহ বিষয়। প্রথমতঃ রাজ- 
নৈতিক তত্ব নিরূপণ কর! কঠিন। মানবপ্রকৃতি বিচি, তাহা 
দেশকাল অবস্থাভেদে নানাভাব ধারণ করে। ম্ুৃতরাং মনুম্য 
কোন্রূপ রাজশক্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার কিরূপ প্রয়োগ করিবে, 
এবং কোন্ প্রণালীতে শাসিত হইলেই বা কিরূপ আচরণ করিবে, 
তাহ স্থির করা সহজ নহে। যদিও অনেক প্রকার শাসনগ্রণালীর 
ফলাফল অতীতের ইতিহাস দর্শাইয়া দিতেছে, কিন্তু বর্তমান 

পরিবর্তিত সমাজের অবস্থায় কিরূপ পরিবর্তনের বা সংশোধনের 

কি ফল হইবে, তাহ! অনুমান করিয়া! ঠিক বলা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ রাজনীতিবিষয়ক আলোচনাও যথাযোগ্যরূপে এবং 

কেবল মত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হওয়ার পক্ষে বিদ্ব আছে। 

১ প্রথম ভাগের বষ্ট অধ্যায়, ১৪৬ পৃষট। ষ্টবা | 



-_ শস 

৫ম অঃ ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম । 

স্কার ও স্থার্থপরত! প্রযুত্ত অনেকেই হয় রাজার না হয় 
প্রজার পক্ষপাতী । ধাহার! নিরপেক্ষ তাহাদের মধ্যেও অনেকে, 

তাহার্দের কথায় পাছে রাজা ব৷ প্রজা! প্রশ্রয় পান এই ভাবিয়া, 

অসঙ্কুচিত ভাবে সমালোচন! করিতে কুষ্টিত হন। 
যখন রাজনীতিবিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই আবশ্তক, 

তখন রাজনীতি দুরূহ বিষয় হইলেও তাহার সম্বন্ধে কএকটি 

কথার আলোচনা এ স্থলে না করিয়া! ক্ষান্ত থাক! বায় না। সে 

কএকটি কথা এই-_ 

১। রাজ প্রজা সম্বন্ধের উৎপতি, নিবৃত্তি, ও স্থিতি । 

২। রাজতন্ত্রের এবং রাজা প্রজা! সম্বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। 

ব্রিটেন ও ভারতের সম্বন্ধ ৷ 

৩। প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য । 

৪। রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য । 

«| এক জাতির ব৷ রাজ্যের প্রতি অন্ত জাতির ব| রাজ্যের 

কর্তব্য । 

১। জ্াজাপ্রভ্াী সম্মব্দেত উুসিভ্ি5 

ন্নিজত্ি ও ন্ছিত্ি। 

রাজা প্রজা সম্বন্দধের উতপত্তিআর্দির আলোচন! করিতে হইলে 

সেই সম্বন্ধ কিরূপ তাহ! অগ্রে জানা আবশ্তক। প্রভাবে 

দেখিতে গেলে সে সম্বন্ধ নানারপ। তদ্বিযয়ের কিঞ্চিৎ বিশেষ 

বিবরণ পরে দেওয়া! যাইবে । এক্ষণে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ. 

স্থলতঃ কি প্রকার তাহাই বল! যাইতেছে । 

মানবগ্রক্কৃতিতে ছুইটি বিপরীত গুণ আছে। মানুষ আপন 

ইচ্ছামত চলিতে চাহে এবং অন্ত কেহ সেই ইচ্ছার বিরোধী হইলে 

৩৯৫ 

কিকি কথার 
আলোচন। 
হইবে: 

১। রাজাপ্রজা 

সম্বন্ধের 

উৎপত্ি, নিবৃত্তি' 

ও স্থিতি! 



৩৯৬ । উত্ভান ও-কম্ম। [২য় ভাগ 

পাজাপ্রজা তাহার সহিত বিরাদ করে, আবার অপর মন্তুষ্যের সহিত মিলিয়া” 

মা ইল. থাকিতেও চাহে । তবে আদিম অসভ্য অবস্থায় সে মিলন নিঙ্গের 

প্রতৃত্ব প্রকাশের, ও অপরের দ্বার! নিজের কার্য উদ্ধারের, নিমিত্ত । 

এইরূপে একত্র দলবদ্ধ হুইয়! থাকিতে গেলে সেই দলের লোকের 

মধ্যে অনেক সময় পরম্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং কখন 

কখন অন্ত দেশের লোকের সহিতও বিরোধ ঘটে। সেই সকল 

বিবাদতঞ্জন ও বাহিরের শক্রদমন নিমিত্, দলবদ্ধব্যক্তিগণের মধ্যে 

বলে বা! বুদ্ধিতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করেন, 
এবং দলকে পরিচালিত করেন। দলের প্রয়োজনীয় কাধ্য 

চালাইবার নিমিত্ত দলের উপরে একজনের বা একাধিক বাক্তির 

কর্তৃত্বকরণই রাজাপ্রজ! সম্বন্ধের মূল লক্ষণ। যিনি বা যাহারা 
রূপ কর্তৃত্ব করেন তাহাকে বা তাহাদিগকে রাগ্া বা রাজশক্তি 

বলা যায়, এবং ধাহাদ্দের উপর সেই কতৃত্ব কর! হয় তাহাদিগকে 

প্রজা বলে। ৃ 

রাজাপ্রজ! সম্বন্ধের উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহ] লইয়। অনেক 

রাজাপ্রজ। মতভেদ আছে। একট! মত এই যে, যাহাদ্দের মধো এ সম্বন্ধ 

নি আছে তাহাদের সকলের ইচ্ছান্ুসারে সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়।১ 

মততেদ। তাহার বিরুদ্ধ মত এই যে, রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ লোকে একত্র 

হইয়! স্ষ্টি করে নাই, তাহা প্রত্যেক স্থলেই ক্রমশ: জন্মে ৪ 

বদ্ধিত হয়, এবং অবস্থাভেদে নানাস্কানে নানারপ ধারণ করে। 

এই ছুইটী মতেই কিঞ্চিৎ সত্য আছে, কিন্ত কোনটিই সম্পূর্ণ 

সত্য নহে। 

প্রথমোক্ত মতে এইটুকু সত্য আছে' যে, যাহাদের মধ্যে 

১.:7700065+ [16519002129 (1১20, 18 এ সন্বন্ধে দ্রষ্টব্য । 
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[জা প্রজাসঘ্বন্ধ যে ভাবে আছে, তাহাদের ব৷ তাহাদের অধিকাংশের 

সেই সন্বপ্ধ সে ভাবে থাকাতে, প্রকাশ্তে না হউক প্রকারাস্তরে 

সম্মতি আছে, অন্ততঃ তাহাতে আপত্তি নাই, কেননা! তাহা ন৷ 

হইলে সে সম্বন্ধ কখনই থাকিতে পারে না। কিন্ত তাই বলিয়। 

সে সম্বন্ধ ভাচাদের স্পষ্ট সম্মতি অন্ুুারে স্থষ্ট হইয়াছে একথা বল! 

যায় না।” যেমন লোকের প্রকাশ সম্মতিক্রমে ভাষার প্রথম সৃষ্টি 

হওয়! অসম্ভব, কেননা তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে,_কোন্ ভাষায় সেই 
সম্মতি দেওয়ায় কার্ধা সম্পন্ন হইল ?-_তেমনই লোকের প্রকাশ্ঠ 

সম্মতিতে রাজাপ্রঙ্গা সন্বন্ধের প্রথম স্থষ্টি হওয়া অসম্ভব, কেননা 

তাহ হইলে প্রশ্ন উঠে,_সমাজে রাজাপ্রজা সম্বন্ধের প্রথম স্যষ্টি 

হইবার পূর্বে লোকে কাহার নেতৃত্বে একত্র হইয়া সেই সম্বন্ধের 

সষ্টি করিল? 

দ্বিতীয়োক্ত মতটি এই পর্য্স্ত সত্য যে, রাজ! ও প্রজার সম্বন্ধ 

কোন একদিন শুভ বা অশুভ লগ্নে লোকের প্রকাশ্ত সন্মতিজ্রমে 

স্ষ্ট হয় নাই, মন্ুষ্বের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে ক্রমশঃ 

মানবলমাজের মধ্যে সেই সম্বন্ধ উদ্ভৃত হইয়াছে। কিন্তু তাই 
বলিয়া, যাহাদের মধ্যে এ সম্বন্ধ উদ্ভূত হুইয়াছে তাহাদের মতামত 
সে উদ্ভাবনবিষয়ে একেবারে গণনীয় নহে, এ কথা বল! যায় না। 

এই সন্বন্ধউৎপত্তির অন্তান্ত কারণের মধ্যে, যাহারা তাহাতে আবদ্ধ 

তাহাদের প্রকাগ্তে বা প্রকারা স্তরে প্রদত্ত সম্মতি একটি কারণ 

বলিয়। ধরিতে হইবে। 

রাজাপ্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে 

কিরূপে হইয়াছে তাহা তত্বন্ধেশের তৎকালের ইতিবৃত্তের বিষয়। 
৭ কিন্তু এই সথন্ধের- প্রথম - সৃষ্টি, ভাষাদি অন্ান্ত, অনেক বিষয়ের 

প্রথম হ্ৃষ্টিরন্য]ুতব, ইতিহাসন্থ্টির পুর্বে হইয়াছে, সৃত্রাং ইতিহাস 



রাজাপ্রঙজ। 

সম্বন্ধেরউৎপত্তি 

ও নিবৃত্তির 
ত্রিবিধ কারণ, 

শাস্তভাবে 

রাজতন্ত্র পরি- 

বর্তন, বিদ্লবে 
পরিবর্তন, ও 

বর্তন ৷ 

জ্ঞান ও কর্্ম। [২য় ভাগ 

সে বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ লাহাধ্য করিতে পারে না। তকে 

সাহিত্য ও প্রাচীন রীতিনীতি যাহার সৃষ্টি ইতিহাসের পুর্বে 

হইয়াছে তাহাতে রাজাপ্রজা। সম্বন্ধ উৎপত্তির ষে সকল নিদর্শন 

পাওয়৷ যার তাহা সঙ্কলিত করিয়া পণ্ডিতের অনেক তত্বনির্ণয় 

করিয়াছেন ।১ সে সকল কথ! এখানে বাহুল্যে বলিবার প্রয়ো- 

জন নাই। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে ষে, প্রাচীন 

ভারতে ২ ও গ্রীসে রাজ। ও প্রজার সম্বন্ধ ঈশ্বরসংস্থাপিত ও 

রাজ! পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। 

এবং মিসর ও পারন্তদেশ সম্বন্ধেও সেইরূপ বল! যাইতে 

পারে ।£ 

প্রত্বতত্বের গবেষণার কথ ছাড়িয়! দিয়, এ্রতিহাসিক কালে 
রাজা প্রজা সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন দেশে কিরূপে ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে 
তাহার অন্ুণীলন করিতে গেলে দেখা যায়, এ সম্বন্ধ নানাদেশে 

নান। কারণে নান! রূপ ধরিয়! ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার 

সুম্বিবরণ অনেক কথ! । স্থুলতঃ এই বল! যাইতে পারে, প্রধান 

প্রধান দেশের বর্তমান রাজ! ও প্রজার সম্বন্ধ অর্থাৎ শাসনপ্রণালী, 

কোথাও বিন! বিপ্লবে পূর্বপ্রণালীসংশোধন দ্বারা, কোথাও 

রাষ্ট্রবিপ্রবে পূর্বপ্রণালীপরিবর্তনন্বারা, কোথাও বা যুদ্ধে পরা- 

জয়ের ব| সন্ধির ফলে পূর্বরাঁজতস্ত্রের স্থলে নৃতনরাজতন্তর 
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স্থাঁপনদ্বারা, উৎপন্ন হইয়াছে । শাস্তভাবে শোধন, বিপ্লবে 
পরিবর্তন, ও পরাজয়ে নৃতন রাজতন্ত্র সংস্কাপন, বর্তমানকালের 

রাজ! ও প্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি বা নিবৃত্তির এই ভ্রিবিধ 

কারণ। 

জগতে সকলই পরিরর্ভনশীল, কিছুই স্থির নছে। সেই 
পরিবর্তনের গতি প্রায়ই উন্নতিমুখী, তবে কথন কখন আপাততঃ 

অবনতির দিকে বলিয়! বোধ হয়। কিন্তু একটু মনোযোগপূর্ববক 

দেখিলে অধিকাংশম্থলে বুঝিতে পারা যায়, সেই বক্রগতি অল্প 

কালস্থায়ী, এবং পরিণামে সমস্তগতিই উন্নতির দিকে। সৃষ্টির 
কোন ভাগ পূর্ণ উন্নতিলাভের পর, পৃথকৃ থাকিবে কি অনন্ত 

ব্রঙ্গে লীন হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর অপূর্ণ মানববুদ্ধি দিতে 

পারে না। 

পৃথিবীর রাজতন্ত্রের পরিবর্তনের পরিণতি কি হইবে তাহা 
বলা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বল! যাইতে পারে, গ্রীস ও 

রোমের প্রাচীন সাম্রাজ্য ধ্বংসের যে সকল কারণ উপস্থিত 

হইয়াছিল, সে সকল কারণ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা! আর নাই। 

প্রথমতঃ বাহিরের সেরূপ অবিবেচক অন্ধ বলশালী শক্র বর্তমান 

কোন রাজ্োর বিরুদ্ধে উপস্থিত হওয়া! সম্ভাবনীয় নহে। কারণ 
এখন যে সকল জাতি 'কমতাশালী তাহার! রোম্ সাতাজোর 

শত্রু গথ ও ভ্যাণ্ডাল্ জাতির ন্তায় অবিবেচক শ অন্ধ নহে, 
তাহার! সকলেই অনেক ভাবিয়! চিস্তিয়া কাধ্য করে। এবং যে 

সকল অসভ্য জাতি এখন পৃথিবীতে আছে তাহাদের কর্তৃক 

কোন সভ্য জাতির পরাজয় সম্ভবপর নহে, বরং তাহাদের নিজেই 
পরাজিত হুইবার সম্ভাবনা । ফলতঃ এখন আর জয় পরাহ্বয় 

বাহুবলের উৎকর্ষ অপকর্ষের উপর নির্ভর করে না, বুদ্ধিবলের 

88 
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উৎকর্ষাপকর্ষের উপরই নির্ভর. করে। দ্বিতীরতঃ ভিতরের শত্রু, 

অর্থাৎ আলম্ত, বিলাসিতা, অবিবেচনা, অবিচার, যাহা! পতনের 

পুর্ব্বে রোম্কে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাও এখনক!র কোন 

বড় জাতিকে আক্রমণ করে নাই। কিন্তু তথাপি যুন্ধবিগ্রহের 

সম্ভাবনা নাই এ কথ! বল! বায়না। এক সময় জনসাধারণের 

ও পঞণ্ডিতগণের ধারণ! ছিল, মনুষ্য অসভ্য ও অদ্ধসভ্য অবস্থাতেই- 

রণপ্রিয় ও রাজ্যবিস্তারে রত থাকে, ক্রমে সভ্যতাবৃদ্ধি ও শিল্প- 

বাণিজ্যের বিস্তার হইলে লোকে শ্াস্ভিপ্রিযর় হয়। কিন্তু এখন 

দেখা যাইতেছে যে, শিল্পবৃদ্ধি ও বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 

রণপ্রিয়তারও বুদ্ধি হয়, এবং শিল্প ও বাণিজ্যের ছাট বজায় রাখি- 

বার চেষ্ট। অনেক স্থলে বুদ্ধের কারণ হুইয়া উঠে। 

রাষ্ট্রবিপ্রবন্ধার! রাজতন্ত্র পরিবর্তন ও নূতন রাজা প্রজা সবন্ধস্থষ্টির 

দিনও যে গিয়াছে তাহ! বল! যায় না। বদ্দিও ফরানি বিপ্লবের 

ভীষণ ব্যাপার ও তাহার অস্তুভ ফল শ্মরণ রাখিয়া! কোন জাতিই 

আর সেরূপ রাষ্্রবিপ্রবে লিপ্ত হইতে চাহিবে না, তথাপি এখনও 

নান৷ দেশে রাজতন্ত্র পরিবর্তননিমিত্ত সামান্তবিপ্রব চলিতেছে । 

দেশের ও সমাজের অবস্থা পরিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্র 

পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। সেই পরিবর্তন বিন বিপ্লবে শাস্ত 

ভাবে ঘট। উচিত ও তাহা হইলেই মঙ্গল, এবং ইহা পরম সুখের 

বিষয় যে, অনেক স্থলে সেইরূপ ঘটিতেছে। 

রাজ! প্রজ! সম্বন্ধ উৎপত্তির কারণের সঙ্গে সঙ্গে যে নিবৃত্তির 

কারণের উল্লেখ কর! হইয়াছে, সে নিবৃতি পুর্ব্ব রাজতন্ত্রপরিবর্তনের . 

ফল। যেখানে পূর্ব রাজতন্ত্র রাজা গ্রজ।, উভদ্ন পক্ষের ইচ্ছাতেই, 

পরিবর্তিত হয়, যথা শাস্তভাকে . সংশোধনে,-অথবা একপক্ষ বা. 

রাজার অনিচ্ছা কিন্ত অপর. পক্ষ ব৷. প্রজার ইচ্ছায় পরিবন্তিত, 
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হয়, _বথ রাষ্ট্রবিপ্রবে,-অথবা উভয় পক্ষেরই অনিচ্ছায় পরিবর্তিত 
হয়__যথা অন্ত রাজার নিকট পরাজয়ে, সেখানে পূর্বরাজ। 

বা.রাজশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্তই পূর্বকার রাজাপ্রন্ধা 

সম্বন্ধের নিবৃত্তি হইবে। কিন্তু তত্তিন এ সন্বন্ধের আর এক প্রকার 

নিবৃত্তি সম্ভাব্য । কোন দেশে রাজতন্ত্রের কোন পরিবর্তন হয় নাই, 

অথচ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে কেহ কেহ তদেশের রাজার প্রজা না 

থাকিয়া দেশান্তরে উঠিয়! গিয়া তথাকার রাজার প্রজা হইবার 

ইচ্ছ। করিতে পারেন। তাহাতে এই প্রশ্ন উঠে--সেরূপ কাব্য 

্ায়সঙ্গত কি না, অর্থাৎ কোন প্রজা আপন ইচ্ছায় তাহার 

রাজার সহিত যে সম্বন্ধ আছে তাহ! ভ্ারমতে বিচ্ছিক করিতে 

পারেন কি না। বদ্দি তিনি সেই রাজার অধিকারে অবস্থিতি 

করেন অথচ তাহার সহিত রাজা প্রজ। সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছ। 

করেন, সে ইচ্ছ! কখন গ্ভায়সঙ্গত হইতে পারে ন1।। প্রথমতঃ 

তিনি সেই রাজার রাজ্যে বাসের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিবেন 

অথচ তাহার অধীনতা স্বীকার করিবেন না, ইহা ভ্ায়সঙগত 

নহে। দ্বিতীয়তঃ যর্দি এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার এক 

দন প্রজার থাকে, তবে তাহা দশ জনের আছে, ও শত জনের 

মাছে, ও সহম্ম জনের আছে, এবং তাহা হইলে ক্রমে রাজ্যের 

বহুসংখ্যক প্রজা কেবল আপন ইচ্ছায় স্বাধীন হুইয়! বাইতে 

পারেন। তাহাতে রাজ্যের সখ ও শাস্তির অনেক বিদ্র হওয়ার 
পস্ভাবনা। যে প্রজা রাজার সহিত সম্বন্ধ ঘুঁচাইতে চাহেন, 
তনি যদি অন্ত রাজার অধিকারে যাইতে ইচ্ছ! করেন, তাহা 

[ইলে তাহার ইচ্ছা আপাততঃ অন্তার় বলিয়! মনে হয় না। 

কন্ধ একটু বিবেচনা! করিয়া! দেখিলে এ স্কলেও প্রজার ইচ্ছামত 
[াজাপ্রজ! সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার সকল অবস্থাতেই যে 

২ 

৪৩১ 
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স্তা্সঙ্গত একথা বলা যায় না।১ অনেক মনয়ে প্রজার একূপ * 

কার্যে কোন আপত্তির কারণ না থাকিতে পারে। কিন্ত প্রজা 

যে রাজ্যে গিয়! বাস করিতে ইচ্ছ। করেন সে রাজ্যের সহিত তাহার 

রাজার যদি অসভ্ভাব থাকে তাহা হইলে তাহার কার্য তাহার 

রাজার ও তাহার দেশের পক্ষে ভাবি অনিষ্টের কারণ হইতে 

পারে। 

রাজায় প্রজায় সম্বন্ধের উৎপত্তির আলোচনার পরেই, তাহার 

স্থিতির আলোচনা ন৷ করিয়া, তাহার নিবৃত্তির কথ! বলার কারণ 

এই যে, এই: সম্বন্ধের একদিকে উৎপত্তি ও অন্তদ্িকে নিবৃস্তি, 

অনেক স্থলে একসঙ্গেই খটে, সুতরাং উৎপত্তির কথা বলিতে গেলে 

নিবৃত্তির কথা আপন হইতেই আইসে। যখন কোন দেশের 

রাজতন্ত্র শান্ত ভাবেই হউক, অথব! বিপ্লীব দ্বারা বা পরাজয় ছ্বারাই 

হউক, পরিবণ্তিত হয়, তখন প্রজাদের নূতন রাজ! বা রাজশক্তির 

সহিত রাজ! প্রজা সম্বন্ধ উৎপত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব রাজার 
সহিত সম্বন্ধ নিবৃততি পায়। এই জন্ত রাজ। প্রজা স্যন্ধের স্থিতির 

কথা বলিবার পূর্বেই তাহার নিবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। 
এজাজ এক্ষণে রাজার প্রজায় সম্বন্ধের স্থিতির বিষয় কিঞ্চিৎ বলা 
সম্বন্ধে স্বিতি। যাইবে। 

রাজাপ্রজ। সন্বন্ধের উৎপতি বর্দিও অনেক স্থলে (যথা বিপ্লবে 

ও পরাজয়ে ) কাক্রিকবলপ্রয়োগের ফল, কিন্তু তাহার দীর্ঘকাল 

স্থিতি কখনই কেবর কায়িক বলের উপর নির্ভর করিতে পারে 

না। কোন রাজ! বা রাজশক্তি বহুসংখ্যক প্রজাপুঞ্জকে তাহাদের 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেবল কার়িকবলঘ্বার৷ অধিক কাল বাধ্য রাখিতে 

১ এ সম্বন্ধে 91059110155 চ1600605 06 0011005) ০৮, 2৬111, 
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৮. পারেন না। সেরূপ স্থলে যে প্রকার বলপ্রয়োগ আবশ্ঠক তাহা 

এত অধিক ব্যর ও আয়া সাধ্য, এবং তাহার প্রতিরোধ করিবার 

প্রবৃত্তি ক্রমে এত প্রবল হুইয়। উঠে, যে পরিণামে রাজাকে ইচ্ছায় 
বা অনিচ্ছায় সেই বলগ্রয়োগে ক্ষান্ত হইতে হয়। সত্য বটে 

দেশের ভিতরের ও বাহিরের শক্রর কার়িকবলের অতাচার হইতে 

খ্বঁজা রক্ষা করাই রাজার প্রধান কার্য, এবং তজ্জন্ত রাজার 

কায়িকবলের প্রয়োজন। কিন্তু প্রজার শাসনার্থে কারিকবল 

প্রয়োজনীয় হইলেও তাহা যথেষ্ট নহে, তন্লিমিত্ত প্রজাবর্গের, 

অন্ততঃ তাহার্দের অধিকাংশের, প্রকাশ্তে ব! প্রকারাস্তরে প্রদত্ত 

সম্মতি আবহ্ক। সেই সম্মতি ভীতিসস্ভৃত বা ভক্তিসম্ভৃত 
রর হইতে পারে, কিন্তু সে ভয় বা ভক্তি রাজার কায়িকবল অর্থাৎ 

সৈনিক বলঘ্ধার1 উদ্রিক্ত হয় না, রাজার নৈতিকবল অর্থাৎ তাহার 

ন্তায়পরতা ও তাহার শাসনের উপকারিতা হইতে উদ্ভূত হয়। ১ 
কায়িকবলের বাধিকাশক্তি দীর্ঘকালবাপী হয় না, নৈতিক বলের 

কার্ধ্যই স্থায়ি। কি রাজা কি প্রজা! সকলকেই নৈতিক বলের 

প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। রাজ্যের ও রাজাপ্রজা সন্বন্ধের 

স্থিতির মূলভিত্তি রাজার নৈতিক বল। একদিকে যেমন প্রজাকে 

বাজদ্রোহ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার নিমিত্ত রাজার নৈতিক বল 
আবম্তক, অন্তদিকে তেমনই রাজাকে প্রজাপীড়ন হইতে নিবৃত্ত 

রাখিবার নিমিত্ত প্রজার নৈতিক বলের প্রয়োজন। রাজ! স্থায়- 

পরায়ণ ও সুনীতি সম্পন্ন হইলে যেমন প্রজ] তাহার বিরুদ্ধাচরণ 

করিতে ইচ্ছা! করেন না, তেমনই প্রজাবর্গ স্তায়পরায়ণ ও স্ুনীতি- 

সম্পন্ন হইলে রাজ! তাহাদের ন্ুখস্বচ্ছন্দের প্রতি অমনোবোগী 

| ১ 11917062572] [7150015 0£ [105000000105) ৮, 359, ও 701070৮- 
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২1 রাজতন্ত্রের 

গু রাজা প্রজ। 

সম্ঘন্ষের তিন্ন 

ভিন্ন গ্রকার। 
পুর্ণ বা স্বাধীন 
রাজতন্ত্রের 

লক্ষণ । 

জ্ঞান ও কণ্। [২য় ভাগ 

হইতে পারেন না। রাজ স্তায়পরায়ণ না হইলে তীহার প্রতি 

প্রজার প্রক্কৃত ভক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে, এবং অশিষ্ট প্রজাগণ 

তাহার বিকুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াও অসম্ভব নছে, আর তাহার ফলে 

রাজ প্রজার প্রতি আরও অপ্রসন্ন হইতে থাকেন এবং ক্রমশঃ 

রাজায় প্রজায় অসভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে। পক্ষান্তরে প্রজা 

যদ্দি স্তায়পরায়ণ ন! হইয়া! দুবিনীত হয়, তাহা হইলে রাজ! তাহাদের 

শাসনের নিমিত্ত দৃঢ় নিয়ম স্থাপনে চেষ্িত হয়েন, ও তন্বারা 

তাহাদের রাজার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রবৃত্তি আরও 

উত্তেজিত হয়, এবং ক্রমশঃ রাজায় প্রজার বিরোধ বদ্ধিত 

হইতে থাকে । স্ুতরাং রাজ! ও প্রজার মধ্যে কোন এক পক্ষের 

অন্তায় ব্যবহার উভয় পক্ষেরই অনিষ্টকর হইয়া! উঠে। অতএব 

রাজ্যের শাস্তির ও নিজ নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত রাজা ও প্রজা উভয় 

পক্ষেরই পরস্পরের প্রতি স্তায়পরায়ণ হওয়া নিতান্ত কর্তব্য। 

২. শ্রাজতক্েল ও লআ্রাজাপ্র জা সহ্মক্ে 
ভিজ ভিজ প্রক্ষান্র । 

রাজতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আলোচনার পূর্বে পূর্ণ 

ৰা স্বাধীন রাজতন্ত্রের সাধারণ লক্ষণ কি, তাহা স্থির করা 

আবশ্রক। পূর্ণরাজতন্ত্র তাহাকেই বলা যায় যাহার নিকট 

তান্তর্গত সকল ব্যক্তি অধীনতা স্বীকার করে, এবং যাহা 

নিজে অন্য কাহারও নিকট অধীনতা স্বীকার করে না। অর্থাৎ 

যে রাজতন্ত্রের প্রজাবর্গ তাহার নিকট সম্পূর্ণ অধীন, এবং যাহার 

রাজশক্তি নিজে কাহারও অধীন নহে, তাহাকেই পূর্ণ বা স্বাধীন 

রাজতন্ত্র বলে। এবং সেইরূপ রাজতন্ত্রের শক্তিকে পূর্ণ রাজশক্তি 
বলা যায়। 
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যে শাসন প্রণালীতে এক ব্যক্তির হস্তে পুর্ণরাজশক্তি নিহিত, 

অর্থাৎ যেখানে এক বাক্তির ইচ্ছামত সকল কাধ্য চলে, ও তাহার 

নিকট দেশের সকল লোকেই অধীনতা স্বীকার করে, এবং সেই 

ব্যক্তি কাহারও অধীন নহেন, তাহাকে এক্কেম্বক্রতজ্ঘস ১ 

বল। যায়, আর সেই একেশ্বরকে রাজা বল! যায়। সেই রাজ৷ 

আবার পূর্বরাজার উত্তরাধিকারস্থত্রে রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন 

অথব। প্রজাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতে পারেন। 

ইহাই সর্বাপেক্ষা সবল রাজতন্ত্র। 

যে শাসনপ্রণালীতে দেশের বিশিষ্ট লোক সমষ্টির বা তাহাদের 

কোন বিশেষ বিভাগের হস্তে রাজশক্তি নিহিত, তাহাকে 

 ব্বিম্পিষ্ট প্রজ্গীতিজ্্র ৎ বলা যায়। কাধ্য নির্বাহের 
স্থবিধার্থে এইরূপ বিশ্রি্ প্রজাতন্ত্র নির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত নির্দিষ্ট 

নিয়মান্থদারে একজন সভাপতি নির্বাচিত করেন। 

যে শাসনপ্রণালীতে দেশের সাধারণ প্রজাবর্গের, অথব! 

তাহার্দের মধ্যে নির্দিষ্টলক্ষণযুক্ত প্রজাগণের সমষ্টির, হস্তে রাজশক্তি 

নিহিত, তাহাকে আ্নান্বালণ প্রক্কাত্তজ্র ও বলা যায়। 

গ্রজার সংখ্যা আ্ধক হইলে ( বর্তমানকালে সকল দেশেই প্রজ।- 

₹খ্া অধিক) প্রজাবর্গ 'একত্র হইয়া রাষ্ট্রের কাধ্যচালন 

সম্ভবপর নহে। সুতরাং বর্তমানকালে সাধারণ প্রজাতন্ত্রের 

রাজকার্ধয সম্পাদনার্থে প্রজাবর্গ নিয়মিতরূপে নির্দিষ্টং বা 

অনির্দিষ্টকালের নিমিত্ত সম্ভবমত নির্দিইসংখ্যক প্রতিনিধি 

নির্বাচিত করেন, এবং সেই প্রতিনিধি সমষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রের কাধ্য 

১ ইংরাজী 17107791019 শবের প্রতিশব ৷ 

২ ইংরাজী /715:007205 শব্দের প্রতিশবা ৷ 

৩ ইংরাজী 70610007809 শব্দের প্রতিশব্ব। 

৪০৫ 

একেখর তন্ত্র ৷ 

বিশিষ্ট প্রজা 
তস্ত্র। 

সাধারণ প্রজা. 

তস্ত্র। 



৪8৬৬ 

ভিন্ন ভিন্ন 
শাসনপ্রণালীর 
দোব গণ! 

জ্ঞান ও কষ্ধ। [ ২য় ভাগ 

পরিচালিত হয়। কোন কোন রাজনীতিবেত্তার ১ মতে উপরের 
বিবিধ শাসন্প্রণালী ছাড়! আর একটি শাসনপপ্রণালী আছে অথবা 

পুর্ব্বকালে ছিল, এবং তাহাকে পুরোহিততন্ত্র বলা যাইতে পারে । 

উপরের প্রথমোক্ত তিন প্রকার মূল শাসনপ্রণালীর মধ্যে 

কোথাও একটি কোথাও অপরটি গ্রচলিত। আবার কোন কোন 

দেশে এই প্রণালীত্রয়ের বা তন্মধ্যে কোন ছুইটির মিশ্রিত শাসন 

প্রণালী প্রচলিত। যথা ব্রিটিষ সাম্রাজ্যে রাজা, বিশিষ্ট প্রজার 

সভা, সাধারণ প্রজার সভা, এই তিনের এক অপূর্ব্ব মিলন দৃ্ট 

হয়, এবং এই তিনের মিলনে যে সভা গঠিত, তাহাতেই পুর্ণরাজ- 
শক্তি নিহিত। 

উপরের লিখিত প্রথম তিনটি শাসন প্রণালীর প্রত্যেকের 

দোষগুণ আছে। একেশ্বর রাজতন্ত্রের গুণ এই যে, তাহার শক্তি. 

অন্তপ্রকার রাষ্্রতন্ত্রের শক্তি অপেক্ষা! অধিক প্রবল ও অধিক সহজে 

পরিচালিত হয়। ক্ষমতা একজনের হস্তে থাকিলে যত সহজে 

তাহার প্রয়োগ হইতে পারে, পাঁচজনের হাতে থাকিলে তাহা কখনই 

তত সহজে হওয়া সম্ভবপর নহে, কেন না পাঁচজনের পরস্পরের 

মতের সামঞ্জস্ত করিয়! কার্য করিতে অবশ্তই কিঞিৎ সময় লাগে, 

এবং প্রত্যেকেরই ইচ্ছ। ও উদ্ভম অপরের ইচ্ছা ও উদ্ভমের সহিত 

মিলিবার নিমিত্ত অবশ্তই কিপ্নংপরিমাণে হাস প্রাপ্ত হইবে। 

একেশ্বর রাজতগ্ত্রের দোষ এই যে, ধাহার একাধিপত্য, তিনি 

অসামান্ত জ্ঞানী না হইলে তাহার শাসন প্রণালীতে বিচক্ষণতার 
অভাব থাকিবে, এবং তিনি অপামান্ত সাধু না হইলে ক্ষমতার 
অপব্যবহারে বিরত থাক! তাহার পক্ষে কঠিন। 

১:13100150515 01560150100 50966১ 13, ড]) 0005. 1 2100 ৬? 

জষ্টব্য। 
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বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্রের গুণ এই যে, তাহাতে রাজশক্তি দেশের শ্রেষ্ঠ 

লোক সমষ্টির হস্তে থাকার, রাষ্ট্র শাসনে বিচক্ষণতার অভাব ঘটে 
না। কিন্তু তাহার দোষ এই যে, তাহার শক্তি একজন রাজার 

হস্তে অর্পিত শক্তির স্তায় প্রবল ও সহজে পরিচালনযোগা হয় না, 

এবং সাধারণ প্রজ্জাবর্গের হিতেও বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্রে ততটা দৃষ্টি 
থাক! সম্ভবপর নহে। সাধারণ প্রজাতন্ত্রের গুণ এই ষে, তাহাতে 

সাধারণ প্রজাবর্গের ছিতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে। তাহার 
দোষ এই যে, তাহাতে রাজশক্তির প্রবলতার সহজ পরিচালন- 

যোগ্যতার হাস হয়। 

৪৩৭ 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাজতন্ত্রে রাজাপ্রজা সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভিন্রভিন্র 

ধারণ করে। একেশ্বর রাজতন্ত্রে রাজ! ও প্রজার পার্থক্য ও রাজার 

নিকট প্রজার অধীনতা অত্যন্ত অধিক । বিশিষ্টপ্রজাতন্ত্রে সন্রাস্ত- 

প্রজা সমষ্টিতে রাজ ব্যষ্টিতে সাধারণ প্রজাবর্গের সায় প্রজা । এবং 

সাধারণ প্রজাতন্ত্রে প্রজাবর্গ সমষ্টিতে রাজ! ও ব্ষ্টিতে প্রজা । এই 

উভয়বিধ প্রজাতস্ত্রে রাজা ও প্রজার পার্থকা তত অধিক নহে, এবং 

প্রজাপুগ্জের স্বাধীনতা ও অল্প নহে। 

এতস্তিন্ন আর একপ্রকার রাজ! প্রজা! সম্বন্ধের বৈচিত্র্য আছে 

তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য । কোন জাতি অপরজাতিকর্তৃক 

বিজিত হইলে, বিজেতার অধীনত! শ্বীকার করিতে, ও বিজেতা 

রাজার প্রজ। হইতে, বাধ্য হয়, অথচ বিজেতৃরাজতন্ত্রে গুজীর যদি 

কোন কর্তৃত্ব থাকে (যথা সে রাজতন্ত্র দি প্রজাতন্ত্র হয়) বিজিত 

জাতি সে কর্তৃত্বের কোন অংশ পায় না। ন! পাইবার কারণও 

আছে। বিজেতৃজাতি বিজিত জাতিকে স্বভাবতঃ সন্দেহের চক্ষে 

দেখে। বিজিত জাতিও শ্বাধীনত৷ পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যগ্র থাকে 

€ তাহার সুযোগ অঙ্কসন্ধান করে। সুতরাং বিজিত জাতিকে 

প্রকার রাজ- 

তস্ত্রে রাজা প্রজ। 

সম্বন্ধ ভিন্ন 
ভির্নভাব ধারণ 

করে। 

একজাতি 
অপরজাতি 
কর্তৃক বিজিত 

মধ্যে রাজাপ্রজ। 

সম্বন্ধ কিরপ? 



৪৬৮ জ্ঞান ও কর্্ম। [য় ভাগ 

রাজতন্ত্রের অন্তভূতি করিতে বিজেতা সাহন করে না। কথন 

কখন বিজেতার উদারত1 ও বিজিতের শিষ্টতা প্রযুক্ত পরম্পরের 

প্রতি সন্দেহ ও পরম্পরের অসস্ভাব ক্রমে কমিয়! যায়, ও তাহাদের 

মধ্যে স্ভাব জন্মে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে সন্তাব অনেক 

স্থলে স্থায়ী হয় না। বিজেতৃজাতির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, 
ও তাহাদের স্বাধীনতার আদর্শ দর্শন করিয়া, বিজিত জাতি যদি 

ক্রমে বিজেতার সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করে, তাহা! হইলে পুনরায় 
পরস্পরের অসস্ভাব ঘটে। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের অল্লাধিক 

দৌষ থাকে । বিজিত জাতি যখন বিজেতৃজাতির নিকট শিক্ষা 

লাভ করিয়া ও তাহাদের আদর্শ দর্শন করিয়! রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 

উন্নতিলাত করে, তখন উভয়ের মধ্যে এক প্রকার গুরুশিষ্যসন্বন্ধ 
জন্মে, এবং বিজেতার প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও কৃতন্ঞত৷ প্রদর্শন না 

কর বিজিতের অকর্তব্য। আবার পক্ষান্তরে বিজিতের উন্নতি 

দর্শনে, শিষ্তের উন্নতিতে গুরুর যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ আনন্দ 

অনুভব না করিয়! বিরুদ্ধ ভাবকে মনে স্থান দেওয়া বিজেতার 

অকর্তব্য। এই সকল ক্ষেত্রে পরম্পর সঙ্তাব বর্ধনের আর একটি 

অন্তরায় কখন কখন দেখ যায়। বিজেত! রাঞ্জ। বিজিতের সহিত 

রাজ! প্র! সম্বন্ধ চিরস্থারী করিতে ও বিজিতের নিকট রাজতক্তি 

পাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বিজেতৃঞ্জাতীয় অনেকে জাত্যভিমানে 

গর্রিত হইয়া বিজিত জাতিকে পরাধীন বলিয়। ঘ্ণ। করেন, এবং 

তদ্বারা তাহান্দের অনেকের মনৈ রাজভক্তির স্থানে বিদ্বেবভাব ও 

স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির দুরাকাজ্ষা উদ্দীপিত হয়। আর সেই বিদ্বেষ 

ভাব দেখাইবার নিমিত্ত তাহার! শ্বজাতীয়গণের লাভ হউক বান! 

হউক, বিজেতৃজাতীয় ব্যবসাদারদ্িগের লাভের হানি করিবার 
বিপুল ঘোষণা করেন। এবং এইরূপে পরস্পরের অসন্তাব বর্ধিত 
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হইতে থাকে । কেহ কেহ বলেন এরূপ স্থলে পরস্পরের অসস্তাব 

'অনিবার্ধ্য | 

“ এরূপ অসপ্তাবের মুল উভয় পক্ষেরই কিঞ্চিৎ স্তায়পরতার ও 

সপ্বিবে্চনার অভাব। সুতরাং যেখানে উভয়পক্ষই সভ্যজাতি 

বলিয়া! অভিমান করেন, সেখানে সে অসদ্ভাব অনিবার্য বলিতে 

ইচ্ছা হয় না, এবং তাহা বলিতে গেলে সভাতায় ও মানব চরিত্রে 

কলঙ্ক আরোপ করিতে হয়। কথাটা! একটু বিবেচনা করিয়া 

দেখ। যাউক । 

এক জাতি অপর জাতিকর্তৃক বিজিত হুইলে, উভয়ে যদি 

সভাতায় তুলা না হয় তবে অপেক্ষাকৃত অসভ্যঞ্জাতি সভাতর 

জাতির নিকটে শিক্ষালাভ করে। রোমের উন্নত অবস্থায় 

বিজিত অসভ্য জাতি রোমের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। 

আবার রোমের অবনত অবস্থায় বিজেতা জশম্মানির অরণ্যবাসীরাও 

সেই রোমেরই নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। এরূপ স্থলে 

শিক্ষার ও শ্রদ্ধার আদান প্রদানে, এবং সামাজিক ও পারিবারিক 

বন্ধনে জিত ও জেতার মধ্যে সন্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হুইয়া৷ পরিশেষে 
উভয়ে একজাতি হইয়া! উঠে। কিন্তু যেখানে জিত ও জেতার 

সভ্যতা তুল্য বা প্রায়তুল্য, এবং তাহাদের সমাজনীতি ও ধরব 

এত পৃথক্ যে, সামাজিক বা পারিবারিক বন্ধনে তাহাদের বদ্ধ 

হওয়! অসম্ভব, সেখানে তাহাদ্দের এক জাতিতে মিলিত, হওয়ার 

আশা করা যায় না। স্থৃতরাং সে স্থলে তাহাদের সন্তাব সংস্থাপনের 

একমাত্র উপায়, পরস্পরের প্রতি স্তায়পরতা৷ ও সন্বিবেচনার সহিত 

ব্যবহার । এবং সে সন্তাবের পরিণাম, বিজেতৃজাঁতির নিকট প্রাপ্ত 

উপকারের পরিষাণান্থসারে তজ্জাতীয় সাআজাজ্যের অধীনে বিজিত 

জাতির অল্লাধিক বাধ্যবাধকতার স্ঠিত মিলিত হইয়া থাক।। 

৪৩ 
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একজাতি সভ্যতায় তুল্য বা প্রায়তুল্য অপর জাতিকে বলে 

কৌশলে বা ঘটনাচক্রের গতিতে পরাজিত করিয়াছে বলিয়াই 
যে, শেযোক্তজাতি ঘ্বণার্হ ইহা মনে করা অন্তায়। কারণ রখ- 
কুশলত! লাভ করিতে যুদ্ধবিষয়ে ষে রূপ অন্রাগ থাকা আবশ্তক 

তাহ! মন্ুষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির কিঞিৎ বাধাজনক, এবং সেই 

অনুরাগ ও সেই কুশলত। যে জাতির অল্প সে জাতি যে সেই 

জন্তই হীনজাতি ইহা বলা যায় না। আমাদের অপূর্ণ অবস্থার 
যখন শিষ্ট মানুষের সঙ্গে সঙ্গে হুষ্ট মানুষও থাকিবে, তখন হষ্টের 

দমননিমিত্ত প্রত্যেক জাতিরই কায়িক বল আবশ্তক। কিন্ত 

তাহার ন্যুনাধিক্য, জাতির দোষগুণের পরিচায়ক মনে কর! 
উচিত নহে । এতদ্বতীত বিজেত। প্রকৃত বড় হইলেও বিজিতকে 

গ্বণা করিয়া তাহার মনে কষ্ট দেওয়া বড় হওয়ার লক্ষণ নহে। 

একজাতি অপর জাতিকে জয় করিতে সমর্থ হওয়া প্রথমোক্ত 

জাতির ষে প্রাধান্তের পরিচায়ক, সে প্রাধান্ত বিজিত জাতির 

অহিতার্থে প্রযুক্ত ন! হইয়া তাহার উন্নতিবিধানার্থে ব্যবহৃত হয়, 

ইহাই বিশ্বনিয়স্তার নিয়ম । অতএব বিজিত জাতিকে ত্বণা করা 

বিজেতার পক্ষে কোন মতে ন্তায়সঙ্গত নহে। পরস্ত তাহা 

সন্থিবেচনাসঙ্গতও নহে । বিজেতা একদিকে বিজিতের নিকট- 

রাজভক্তি ও তাহাদের সহিত রাজা প্রজা সম্বন্ধের স্থায়িত্ব চাহিবেন, 

কিন্ত অপরদিকে তাহাদিগকে দ্বণ। করিয়া তাহাদের মনে বিদ্বেষ 

ভাব ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির ছুরাকাজ্ষ। উদ্দীপিত করিবেন, ইহ? 
কোন মতেই সছ্িবেচনার বা বুদ্ধিমত্তার কাধ্য হইতে পারে না। 

পক্ষান্তরে বিজেতার নুশাসনে যে শাস্তি বা শিক্ষা লাভ 

হয়, তজ্জন্ত বিজেত! রাজার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কর! 

বিজিত জাতির অবশ্ত কর্তব্য । ্ 
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রত কেছ কেহ বলিতে পারেন এ সকল কথা ধর্মক্ষেত্রের কথা, 

কর্ধক্ষেত্রের কথা নহে। কর্মক্ষেত্রে মানুষ মানুষই থাকিবে খাষি 

হইবে না। এবং উপরিউক্ত স্থলে বিজিত বিজেতার সন্তাব হওয়া 

সম্ভাবনীয় নছে। সত্য বটে সকল মনুষ্য সম্পূর্ণ সাধু হইবে 
এ আশা করা যার না। কতকগুলি লোক সাধু, কতকগুলি 

লোক অসাধু, এবং অধিকাংশ লোক এই ছুই শ্রেণির মাঝামাঝি 
থাকিবে। ক্রমশঃ প্রথম শ্রেণির সংখ্যার বৃদ্ধি, দ্বিভীয়ের সংখ্যার 

হাস, ও তৃতীয়ের প্রথম শ্রেণির সহিত পার্থক্যের হ্রাস, হুইয়৷ 
আসিবে, ইহাই মন্ুষ্যের ক্রমবিকাশের নিরম। আত্মরক্ষার্থে 
পাশব বলের বা! কৌশলের বৃদ্ধি পণুজগতের ক্রমবিকাশের নিয়ম, 

হি কিন্ত নীতিসম্পর্ন মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্লতিই ক্রম- 

বিকাশের প্রধান লক্ষণ । অতএব ছুই সভ্যজাতি এক সময়ে 

বিজেতা ও বিজিত ভাবে মিলিত হইয়াছিল বলিয়। তাহারা, ৰা 
অন্ততঃ তাহাদের উভয় জাতিরই মধ্যে অধিকাংশ লোক, পরস্পরের 

প্রতি ন্ত্রায় ও সদ্বিবেচন! সঙ্গত ব্যবহার করিতে পারে না, একথা 

বলিতে গেলে সভ্য মনুষ্যকে কলঙ্কিত করিতে হম়। এবং এই কথা 

সভা শিক্ষিত সমাজে কখন কথন প্রচলিত থাকাই তাহার কাধ্যে 

পরিণত হওয়ার একটি কারণ। যদি শিক্ষিত সমাজে ইহার বিপ- 

রীত কথা প্রচলিত হয়, এবং অধিকাংশ সভ্য লোকে এই কথা 
বলে যে, দুরূহ হইলেও পরস্পরের প্রতি স্তায় ও সদ্বিবেচন! . সঙ্গত 

বাবহার কর! সর্বত্রই সকলের উচিত, এবং স্বার্থপরত! সংবমই 

প্রকৃত স্বার্থ সাধনের উপার, তাহা হইলে একপ কার্য অসাধ্য 

বলিয়া কেহ ইহা! হইতে বিরত হইবে না। 

এ সম্বন্ধে আরও একটি আপত্তি হইতে পারে । কেহ কেহ 

বলিতে পারেন বিজেতার সহিত সন্তাবকামনা ভীরুতার ও 
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আত্মাভিমানশুন্ততার লক্ষণ। যদি কেবল নিজের ইঠ্টসাধনের 

বা অনিষ্টনিবারণের আশায় কেহ বিজেতার শরণাপন্ন হয়, 
তাহার কাধ্য ভীরুতা ও আত্মাভিমানশৃগ্ভতা ব্যঞ্রক হইতে 
পারে। কিন্তু যেখানে বিজেতার রাজ্য কিছু কাল চলিয়া 
আসিতেছে, আর তাহাদের শাসনপ্রণালীতে দোষ থাকিলেও 
অনেক গুণ আছে, ও মোটের উপর পরাজিতের দেশে পুর্বাপেক্ষা 

স্থচারুতররূপে শাস্তি ও স্তায় বিচার প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে, 

এবং বিজেতার সহিত রাজ! প্রজ। সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কর! হিতকর 

বান্তায়সঙ্গত নহে, সেখানে বিজেতার সহিত সভ্ভাবসংস্থাপনের 

চেষ্টা, নিন্দনীয় না হইয়! নিতান্ত কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। 

সর্বশেষে এই আপত্তি হইতে পারে যে, রাজা ও প্রজা! 

উভয়েরই চেষ্টা স্বপ্দেশের ও শ্বজাতির উন্নতিসাধন। কিন্তু 

যেখানে রাজ্জা ও প্রজা ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়, 

সেখানে উভরেরই কার্যে পরম্পর কর্তবাবিরোধ অনিবাধ্য ৷ 

সুতরাং য্দি তুই জাতি এক হইবার সম্ভাবনা! না থাকে, তাহ! হইলে 

তাহাদের মধ্যে সন্ভাব স্থাপনের চেষ্টা বৃথা । কিন্তু একথাও যথার্থ 

নহে। একদেশবাসী একজাতীয় রাজা রাল্যান্তর্গত অন্ত 

দেশের ও অন্ত জাতীয় প্রজার উন্নতিনাধনে যত্ববান্ হইতে গেলে 
যে, তাহাতে কর্তব্যবিরোধ অবশ্তই ঘটিবে, একথা স্বীকার কর! 

বায় না। এরূপ কাধ্য কঠিন, এবং এরূপ স্থলে রাজার ও প্রজার 

স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি অধিক অনুরাগ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। 

কিন্ত রাজ! ও প্রজ। স্তারপরাযর়ণ ও সদ্বিবেচক হইলে, উভয় দেশের 

ও উভয় জাতির স্বার্থের সামঞ্জস্ত করিয়া কাধ্য করাই সম্ভাবনীয্ব। 

এরপ ন্তায়পরায়ণ ও সত্বিবেচক রাজ! ও প্রজার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে 
দপ্রাপ্য নহে। 
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» উপরে অনেকগুলি কথা বলিলাম। কিন্তু বোধ হয় তাহার 

যাথাথ্য অনেকেই স্বীকার করিবেন না। কেহ কেহ হয়ত 
বলিবেন সকল কথা সংসারীর নহে, উদ্দাসীনের কথা, শিক্ষা 

স্থলেও সকল কথা সমীচীন হইতে পারে, কিন্তু সংসারে চলিতে 

গেলেও মনুষ্য ওরূপ উচ্চাদর্শের হইবে মনে করা ভ্রানস্তি। এ সংশয় 

দূর করিবার নিমিত্ত দুইটি কথা মনে রাখা কর্তব্য। প্রথমতঃ 
ভারতে আধ্যখখষিগণ সংষম ও তপোঁবলে, উপরে যাহা বলিয়াছি, 

সেই শিক্ষা দিয়াছেন। এবং দ্বিতীয়তঃ তাহার অনেক দিন পরে 

পাশ্চাতা দেশে বীশুধুষ্ট সেই শিক্ষা দিয়ছেন। যদিও পাশ্চাত্য 

দেশের রীতিনীতি আহারব্যবহারের সহিত সংঘর্ষণে আসি! 

সেই শিক্ষা এখনও প্রচুর ফললাভ করে নাই, ভারতের রীতিনীতি 

ও আহারব্যবহার সেই শিক্ষার উপযোগী হওয়াতে তাহা অনেক 

দূর ফলপ্রদ হইয়াছে. এবং এত সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক বিপ্লবের 

পরেও অনেক হিন্দু অকাতরে শ্থার্থহানি সহ করিয়া বলিতে 

পারেন_ “ইহা কদিনের নিমিত্ত যে ইহাতে এত কাতর হইব”। 

ইহাই হিন্দুর্ উন্নতি ও গৌবর, যদিও ইহার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ 
অবনতি ও অগৌরব জড়িত আছে। কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে 

দৃষ্টি রাখিয়া! জড়জগতের তত্বান্ুশীলনে বিরত হওয়ায় হিন্দুর 

বৈষয়িক অবনতি ঘটিয়াছে, এবং বিজ্ঞানানুশীলনলন্ধ জড়শক্তির 

প্রভাবে বলীয়ান্ পাশ্চাত্য জাতির নিকট পরাঞ্জিত হইয়াছে। 

সেই অবনতি ও পরাজয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য জাতির! 
আমাদিগকে অবজ্ঞা করেন। সেরূপ অবজ্ঞা কর পাশ্চাত্যদিগের 

পক্ষে অনুচিত। রাজনৈতিক হ্বাধীনতা পাথিব সম্পত্তি। তাহা 

থাকিলে ভাল, কিন্তু হিন্দুদ্দের তাহা! অনেক দিন হইতেই নাঁই। 

এক্ষণে ন্টায়পরায়ণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থশাসনাধীনে থাকিয়া সে 



২৯৪ 

ব্রিটেন ও 
ভারতের 

॥ 

ভান ও কর্্ম। [ ২য় ভাগ 

অভাব অধিক অনুভব করিতে হয় না। তবে আর.একটি আশঙ্কা 

আছে। আমাদের পূর্ব পুরুষদ্দিগের নিকট প্রাপ্ত অমূল্য অপার্থিব 
সম্পত্তি, সেই আধ্যাত্মিক উন্নতি, বৈষয়িক উন্নতির লোভে কোন্ 

দিন হারাইব, এবং তাহা হইলে আমরা বথার্থ অবজ্ঞার পাত্র 

হইব। বিজ্ঞানানুশীলন দ্বার! বৈষয়িক উন্নতি সাধন, ও সামাজিক 

রীতিনীতি সংশোধন দ্বারা শারীরিক উৎকর্ষলাভ ও বৈষয়িক 

উন্নতিবিধান, যাহাতে হয় সে শিক্ষা সর্ধতোভাবে আবশ্তক। 

কিন্তু তন্নিমিত্ত যেন আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে এক পার্থ সরাইয়৷ 

ফেলা না হয়। এবং রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে 

পাশ্চাত্য কবি গোন্ডশ্মিথের নিম্োক্ত কথাটি যেন মনে রাখ হয়। 

মানব হৃদয়, যত হঃখসয়, 
আমি এ ভব সংসারে, 

অল্পমাত্র তার, শাসনে রাজার, 

দিতে বা ঘুচাতে পারে । ১ 

উপরে বিজেতা ও বিজিতের রাজ! প্রজা সম্বন্ধ বিষয়ক 

সাধারণতঃ ষে সকল কথা বল! হইয়াছে, তাহ। ব্রিটেন ও ভারত 

সম্বন্ধে অনেকদূর খাটে। এক্ষণে ব্রিটেন ও ভারতের রাজা প্রজ। 

সম্বন্ধ বিষয়ক দুই একটি কথা বিশেষ করিয়। বল! যাইবে তাহ! 

অবশ্তই সসম্্রমে ও সংযতভাবে বলিব। আশা করি সে কথায় 

কোন পক্ষ অনন্ত হইবেন ন|। 

ভারতবর্ষ যখন ইংলগ্ডের অধীনে আইসে, তখন ভারতে 

মুপল্মান্ সাম্রাজ্য পতনোন্ুখ, হিন্দুদিগের মধ্যে মহারাই্রীয়ের! 

উত্বানশ্ীল, রাজপুতগণ মন্দ অবস্থায় নহে, শিখের। পুনরভ্যুতান- 
শো শা শী শিপ 
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নিমিত্ত উদ্ভোগী, এবং ফরাসীরাও ভারতসাআাক্যেক নিশি 
ইংরাজদিগের প্রতিত্বন্দী। ক্রমে ভারতে, ব্রিটিষ_ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত 

হইলে, প্রাধান্ত লাভার্থে নানা প্রতিষোগীর কলহ, ও অরাজকত। 

জনিত চোর দন্থার পীড়ন, হুইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, এবং ইংরাজের 

হ্থুপাসনে ও ন্ায়পরতায় আশ্বস্ত হইয়া, অধিকাংশ ভারতবাসী 

নিরাপত্তিতে সেই স।ম্রজ্যের অধীনতা স্বীকার করেন। ব্রিটেন ও 

ভারতের সেই রাজা প্রজ! সম্বন্ধ সার্ধশতবৎসরকাল চলিয়া 

আসিতেছে । এবং তাহাতে অনেক স্থৃফলও ফলিয়াছে তন্মধ্যে 

দুই চারিটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । যথ।,_নিরাপদে শান্তিতে 

অপক্ষপাতিবিচার প্রণালীর অধীনে অবস্থিতি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 

ৃ অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষালাভ, এবং সর্বত্র পরিচিত 

ইংরাজি ভাষার সাহায্যে ও বাম্পধানে সর্বত্র গমনাগমনের সুযোগে 

সমগ্র ভারতবানীর মনে এক অভিনব জাতীয় ভাবের উন্মেব। 

এই সকল কারণে ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের নিকট ভারতবাসী কৃতজ্ঞতা- 

পাশে বদ্ধ । যদ্দিও সেই সাত্রাঞ্ের অধীনে থাক পরাধীনত।, 

কিন্তু উভয়পক্ষ একটু বিবেচনার সহিত চলিলে, সে পরাধীনত৷ 

মন্তুষ্যের যে স্বাধীনতা আবশ্তক তাহার সহিত এত অবিরোধী বা 

অল্পবিরোধী যে, তজ্জন্ত ক্ই বোধ করিবার হেতু নাই। ব্রিটিফ, 

রাজতন্ত্রের মূল সুত্র অন্ুমারে তারতবাসী যে সেই তন্ত্রের বহিভূ্ত 
থাকিবেন এমত কথা নাই। বরং তাহার বিপরীত : দৃষ্টাস্ 

দেখিতে পাওয়া! যায়। সম্প্রতি পর পর ছইজন ভারতবামীকে 

বন়লাউ সাহেবের কার্যকরী সভার সভ্যপদে নিযুক্ত কর! হইয়াছে। 
এবং ক্রমশঃ ভারতবানী দেশের শাসন প্রণালী পরিচালনে 

অধিকতর অধিকার পাইবেন সম্পূর্ণ, আশ! কর! যার়। যদিও 

ইংরাজের সছিত মিলিক্না তারতবাসী কখন এক জাতি হইবার 
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৪১৬ ভ্তান ও কর্মা। [ ২য় ভাগ 

সম্ভাবনা! নাই, তথাপি অচিরে ভারত শাসনে যথ। যোগ্য অধিকার 

প্রাপ্ত হইয়। তাহার! ইংরাজ রাজার সহকারী হইবেন এ সম্ভাবন! 

যথেষ্ট আছে। যাহাতে সেই সম্ভাবনীয় ফল সত্বর ফলে সে বিষয়েই 

প্রত্যেক দেশহিতৈষীর উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য। সেই উদ্ভোগের 

পথে উভয় পক্ষেরই ভ্রমজনিত যে সকল বাধাবিদ্ব আছে তাহার 

নিরাকরণ নিতান্ত আবশ্তাক | ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে কাহার 

কাহার এই একটি ভ্রম আছে ষে, প্রাচ্জাতি আড়ম্বর ও জীক- 

জমক ভালবাসে, আদর করিলে প্রশ্রন্র পায়, এবং ভয় দেখাইলে 

বশীভূত হয়, অতএব তাহাদের শাসননিমিত্ত রাজার সৌম্যৃত্তি 

অপেক্ষ উগ্রমূত্তি প্রদর্শন অধিকতর প্রয়োজনীয় । অন্ত প্রাচ্যজাতির 

কথ! বলিতেছি না, কিন্তু হিন্দুজাতির সম্বন্ধে এসংস্কার যে নিতান্ত 

ভ্রাস্তিমূলক একথা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের বিদ্বিত হওয়া! অতি 

আবশ্তক, কেন না এই ভ্রম অনেক সময় তাহাদের সছ্দ্দেন্া সিদ্ধ 

হইতে দেয় না। জড়জগতের ও বৈষয়িকম্থখের অনিতাতায় যে 

জাতির ধ্রুব বিশ্বাস, সে জাতি কখনই আড়ম্বরপ্রিয় হইতে 

পারে না। যেজাতির আদর্শ রাজা রামচন্দ্র প্রজ্ারঞ্জনার্থে আপন 

প্রিয়তম! মছিষীকে বনবাসে পাঠাইর়া! প্রজাবৎসলতার প্রমাণ 

দিয়াছিলেন, সে জাতিকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ভীতি অপেক্ষা 

প্রীতিদর্শন যে বহুগুণে অধিকতর ফলদায়ক, ইহা! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 
মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। হিন্দুর! জানেন “মুনীনাঞধ্চ 

মতিভ্রমঃ* মুনিদিগেরও ভূল হর। হিন্দুদিগের নিকট রাজ! 

ভয়ের পাত্র নহেন, ভক্তির পাত্র । এবং ইংরাজ রাজার বাহুবল 

অপেক্ষা তীহার স্তায়পরতা হিন্দুর চক্ষে অধিকতর গৌরবের 
বিষয় ক্ুতরাং ভ্রমন্থীকারে বা অনবধানতাকতঅবিহিতকার্ধ্য- 
ংশোধনে হিন্দুর নিকট ইংরাঅরাবপুরুষের.. গৌরবের হাঁস. নাঁ- 

$ 
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'হুইয়। বরং বৃদ্ধি হইবে। ভারতবাসীদ্িগের মধ্যে আবার 
অনেকের সংস্কার আছে যে ইংরাজ বঙলদৃপ্ত জাতি, সুতরাং 
ইংরাজের নিকট ভ্তায় অপেক্ষা ব গৌরব 

ইংরাজ স্পষ্টবাদী, স্থতরাং ইংরাজ রাজপুরুষদিগের দোষ 

স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়! দেওয়াতে ক্ষতি নাই। এরূপ মনে করা 

আমাদের ভ্রম । দৈহিক বলের যত গৌরব করুন না কেন, ইংরাজ 
নৈতিক বলের শ্রেষ্ঠতা মানেন। যিনি নৈতিক বলে বলীয়ান্ 
কাহারও নিকট তাহার পরাভব স্বীকার করিতে হইবে না । অতএব 

আমর1 নৈতিক বলে বলীয়ান্ হইলে স্তায়পরায়ণ ইংরাজ অবশ্ঠই 
আমাদের সম্মান করিবেন। আর স্পষ্টবাদিতাগুণের সম্বন্ধে 

স্মরণ রাখা কর্তব্য, যে ব্যক্তি পদমধ্যাদ্দায় যেরূপ সম্মান পাইবার 

যোগ্য, তাহার কার্ষ্যের আলোচনা সেইরূপ সম্মান সহকারে হওয়া 

উচিত। তাহ! না হইলে সেই আলোচনা দোষ বা ভ্রম সংশোধনে 
কৃতকাধ্য হয় না, বরং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ উৎপন্ন করে। 

ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে রাজাপ্রজ! সন্বন্ধস্থাপন ঈশ্বরের 

ইচ্ছায় উভয়ের মঙ্গলার্থে ঘটিয়াছে। আমাদের মঙ্গল এই যে, 

আমর! একটি প্রবল পরাক্রাস্ত অথচ স্তায়পরায়ণ জাতির স্থুশাসনে 

শাস্তি ও নানারূপ সুখন্বচ্ছন্দলাভ করিয়াছি, এবং ইংরাজদ্িগের 

সহিত মিলনে বহুদিনের উপেক্ষিত জড়জগতের প্রতি 'মামাদের 

যথাযোগ্য আস্থা জন্মিয়াছে, ও জড়বিজ্ঞানান্ুশীলনঘ্বারা৷ বৈষরিক 

উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে । ইংরাজ ও সাধারণতঃ পাশ্চাত্য 
জাতির মঙ্গল এই যে, হিন্দুজাতির সহিত .সংশ্রবে আসিয়া 

আধ্যাত্মিক তত্বান্ুশীলনে ও সংযম অভ্যাসে তাহাদের শ্রদ্ধ 

জন্মিতেছে, এবং -তন্দারা তাহাদের অপূরণীয় বিষয়বামন! ও 

ভঙ্কনিত বিরোধ ও জশাস্তি.নিবান্সিত হইবার সম্ভাবন! হইতেছে। 

চর] 

৪৯৭ 
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৩।"প্রজার প্রতি 

রাজার কর্তবা। 

অগ্কের আক্রমণ 

হইতে রাজ্য 
রক্ষা 

ভ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ২য় ভাগ 

পাশ্চাত্য জাতির সহিত সংশ্রবে আসিয়৷ হিন্দু যতশীঘ্র « 

তাহাদের জড়বিজ্ঞানান্ুশীলনের এত অনুরাগী হইয়াছেন, হিন্দুর 

সহিত সংঅবে আসিয়া পাশ্চাত্যের যে তত শীঘ্র হিন্দুর 

আধ্যাত্মিক তত্বান্থশীলনে সেইমত অনুরাগী হইবেন এ আশা কর! 

যায় না। কিন্তু সেই সংশ্রবের যে কোন ফল হইবে না এরূপ 

নৈরাশ্ঠেরও কারণ নাই। হিন্দু যদি ঠিক থাকিতে পারেন, এবং 
পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্ত মুগ্ধ ন! হইয়া, আধ্যাত্মিকভাব অক্ষু্ন রাখিয়া 

অনাসক্তরূপে বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করেন, তবে এমন দিন 

অবস্তই আসিবে যখন হিন্দুর শান্ত ও সংযতভাবের দৃষ্টাস্ত পাশ্চাত্য 

জগতের একান্তিক জলন্ত বিষয়বাসনাকে প্রশমিত করিবে । 

৩। প্রজাল্ল প্রতি ল্লাজান্প কতুব্য । 
রাজা ও প্রজা উভয়েরই পরস্পরের প্রতি কর্তব্য কর্ম আছে। 

বথন রাজার নিমিত্ত প্রজা নহে, বরং প্রজার নিমিত্তই রাজ, তখন 

প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কি তাহারই আলোচন! অগ্রে হওয়। 
সঙ্গত। 

রাজার প্রথম কর্তব্য, প্রজাকে বাহিরের শক্রর আক্রমণ 

হইতে রক্ষা করা। সেই কর্তব্য পাঙ্গনার্থ সৈম্ত সংস্থাপন 

আবশ্তক। যদিও এক্ষণে পৃথিবীতে অসভ্যজাতির বল ও সংখ্যা 

অধিক নহে, এবং সভ্যজাতির মধ্যে কেহ অপরকে অকারণে 

আক্রমণ করিবার আশঙ্কা! অল্প, তথাপি সকল সভ্যজাতিই যথেষ্ট 
সৈশ্ত রাখিবার জন্ত বান্ত, এবং যদিও তাহাতে প্রভৃত অর্থ 
ব্যয়ের প্রয়োজন, সকলেই সেই বায়ভার অকাতরে বহন 

করিতেছেন। যদি পৃথিবীর সকল সভ্যজাতি মিলিত হইয়৷ 

পরম্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিনা! স্থির করেন যে, প্রত্যেকেই 

অসভাজাতির অন্তায় আক্রমণের আশঙ্কানিবারণ এবং অপর 



৫ম জঃ ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম । 

প্রয়োজনীয়কাধ্যসাধন নিমিত্ত সম্ভবমত সৈম্ত রাখিয়। বাকি 
সৈম্ত বিদায় দিবেন, তাহা হইলে অনেক লোক ও অনেক অর্, 

'যাহা ভাবি অশুভ নিবারণ উদ্দেশ্যে এখন আবদ্ধ রহিয়াছে, 

নানাবিধ বর্তমান শুভকার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে। তাচা 

কি হইবার নহে? 

রাজার দ্বিতীয় কর্তব্য প্রজাকে রাজ্যের ভিতরের শক্রর 

অত্যাচার হইতে, অর্থাৎ দস্থ্া, চোর, ও অগ্ভান্ত প্রকার দুষ্ট 

লোকের অন্তায় আচরণ হইতে, রক্ষা! কর। | ত্ুদ্দেস্তে দেশশাস: খে 

স্থনিয়ম ব্যবস্থাপন, সেই সকল নিক্নমলজ্বনকারীদিগের €. ষ- 

নির্ণন্ন ও দণ্ডবিধান নিমিত্ত উপধুক্ত বিচারালয় সংস্ত ন. 
এবং সেই বিচারালয়ের মআাদেশ পালন ও নাধাণণতঃ শ প্- 

ংরক্ষণ নিমিত্ত উপযুক্ত কর্মচারীর নিয়োগ, আবশ্তক। আন 

বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সত। সংস্থাপন করা, এবং নেই 

সভায় যথাপস্তব সাধারণ প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণকে সভ্যরূ'প 

নিযুক্ত করা, প্রয়োজনীয় । কারণ তাহ! হইলেই প্রজাবর্গের প্রকৃত 

অভাব পূরণের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইতে পারে । 

রাঙার এই দ্বিতীয় কর্তব্য সণ্ন্ধে অনেক কথ! বলিবার 

আছে, কিন্তু তংসমুদ্দয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়! 

পম্ভবপর নহে। 

এস্থলে কেবল একটি কথা বলিব। এই দ্বিতীয় ..কর্তব্য 
পালনে সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষের অমঙ্গল 

করিতে বা দণ্ডবিধান করিতে রাজাকে বাধ্য হইতে হয়। সেই 

মাংশিক অমঙ্গল একপ্রকার অনিবার্য । কিন্ত তাহার পরিমাণ 

চমাইবার নিমিত্ত বথাপাধ্য চেষ্টা কর! রাজার কর্তব্য। দগ্ডিতের 

গুবিধান এমন ভাবে কর! উচিত বে তদ্বার! তাহারও শাবন ও 

৪১৯ 

রাজোর শান্তি 
বক্ষা । 
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প্রজার প্রকৃতি 
জান! ও 

তাহাদের 

নিকপণ। 

গ্রজার স্বাস্থ্য 

রক্ষার ব্যবস্থ। 

জ্ঞান ও কর্ম্ম। [২য় ভাগ 

ংশোধন সঙ্গে সঙ্গে চলে । এবং প্রাণদণ্ড একেবারে উঠাইয়া 

দেওয়। কর্তব্য । 

রাজার তৃতীয় কর্তব্য প্রজার অভাব নিরূপণ করা, এবং 
তন্নিমিত্ত প্রজাবর্গের রীতি নীতি ও প্রকৃতি বিশেষরূপে 

অবগত হওয়া । প্রজার প্রকৃত অভাব কি, তাহার কি চাহে ও 

তাহ! দেওয়া রাজার পক্ষে কতদূর সাধ্য ও সঙ্গত, এ সকল 

বিষয় না জানিলে রাজা শাসনপ্রণালী প্রজার সুথকর' করিতে 

পারেন না। এবং তাহ! জানিবার নিমিত্ত প্রজার রীতি নীতি ও 

প্রক্কৃতি ভাল রূপে অবগত হওয়া আবশ্বক। যেখানে রাজা ও 

প্রজা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সেখানে এই সকল বিষয় বিশেষ রূপে 

জানিবার প্রয়োজন অধিকতর। কারণ অনেক সময়ে প্রজার 

প্রকৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত রাজার সদদেশ্ত পিদ্ধ হয় না। 

যেমন রোগীর প্রকৃতি না জানিয়া ওধধ প্রয়োগ করিলে তাহাতে 

সম্যক উপকার হয় না, তেমনই প্রজার প্রকৃতি না জানিয়া! তাহার 

হিতার্থে কোন কার্য করিতে গেলেও সে কাধ্য সফল হয় না। 

প্রজার প্রকৃতি বিশেষরূপে জানিবার নিমিত্ত প্রজার ভাষা, 

সাহিতা, ও ধর্মের স্থলতত্ব জানা বিজাতীয় রাজার ও রাজপুরুষ- 

গণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক । 

রাজার চতুর্থ কর্তব্য প্রজাবর্গের স্থখ সচ্ছন্দবৃদ্ধির নিমিত্ত 

সমুচিত বিধান সংস্কাপন। সকল ম্থখের মূল স্বাস্থ্য, অতএব 

গ্রজার স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা রাজার সর্বতোভাবে কর্তব্য । 

সত্য বটে সকলেরই নিজ নিজ ম্থাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা নিজে করা 

উচিত । বাসস্থান যাহাতে স্বাস্থ্যকর হয় ও থান্ত যাহাতে 

পুষ্ধিকর হয় তদ্দিষয়ে প্রজাদিগের নিজের কার্য নিজেই করা 

কর্তব্য, বাছা/-তাহা করিতে পারেন লা। কিন্তু: স্থাস্থ্যরক্ষার 



৫ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কল । 

নিমিত্ত অনেক কার্ধ্য আছে যাহ প্রজার সাধ্যাতীত, এবং রাজার 

সাহায্য ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। বথ! নদীর গর্ভ পুরিয় 
গিয়া স্রোত বন্ধ হইয়া অথব! দেশের জল বাহির হইবার পথ রুত্ধ 
হুইয়া যদ্দি বনুবিস্তীর্ণ দেশ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে, অথব! 

ব্যবসায়ীর] লাভের লোভে যদি খান্য দ্রব্যে গোপনভাবে অনিষ্টকর 

বস্ত মিশ্রিত করে, সে সকল স্থলে রাজার সাহায্য ব্যতীত অনিষ্ট- 

নিবারণ সম্ভবপর হয় না। তত্তিন্ন দরিদ্রের চিকিৎসার্থ দাতব্য 

চিকিৎসালয় স্থাপনও রাজার কর্তব্য। 

রাজ্যের একস্থান হইতে অন্তস্থানে লোকের গমনাগমনের ও 

দ্রব্যাদি প্রেরণের স্তবিধার নিমিত্ত ভাল পথ, ঘাট, সেতু, বন্দর 

প্রভৃতি প্রস্তুত করা রাজার কর্তব্য। একার্ধা প্রজারাও করিতে 

পারে, কিন্তু এ সকল কাধ্যে অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন, সুতরাং 

বহুসংখ্যক প্রজ। একত্র না হইলে প্রজার! সে ব্যয়ভার বহুন 

করিতে পারে না। এখন অনেক রেলপথ প্রজাবর্গ একত্র হইয়া 

প্রস্তুত করিতেছে ও চালাইতেছে। তবে তাহাতেও রাজার 

সাহায্য আবশ্তক, প্রথমতঃ ভূমি অধিকার করণার্থে, দ্বিতীয়তঃ 

নিরাপদে লোকের গমনাগমনের বিধান করিবার নিষিভ। 

প্রজাবর্গের স্থুশিক্ষা বিধান কর! রাজার আর একটি বিশেষ 

কর্তব্য কর্। কতদূর শিক্ষা দেওয়! রাজার কর্তব্য তৎসন্বন্ধে 

মতভেদ আছে। অনেকে বলেন প্রজার যাহাতে একেবারে 

নিরক্ষর না থাকে সেইরূপ শিক্ষা, অর্থাৎ কেবল লিখন পঠন শিক্ষা 

দেওয়াই রাজার পক্ষে যথেষ্ট, তবে সে শিক্ষ। প্রজার বিনাবায়ে 

পাওয়া উচিত। কিন্তু একটু ভাবিয়! দেখিলে বুঝ! যায় যে, এত 

অল্ে রাজার কর্তব্যপালন হয় না, প্রজাকে আর কিঞ্চিৎ অধিক 

শিক্ষা! দেওয়ার বিধান কর! রাজার কর্তব্য । তবে সে শিক্ষা কত 

একস্থান হইতে 
অন্ধ স্থানে 
গমনাগমনের 
হুবিধা করা। 

প্রজার শিক্ষা 
বিধান । 



৪৭২ 

প্রজার ধর্- 
শিক্ষা ও ধর্শ 
পালন বিষয়ে 

রাজার কর্তবায। 

জ্ঞান ও কর্ম। [ ২য় ভাগ 

উচ্চ হওয়া উচিত তাহ! দেশের ও সভ্য জগতের অবস্থার উপর 

নির্ভর করে। উচ্চশিক্ষিত সমাজের জ্ঞানের পরিসর যেমন 

বিস্তারিত হইতেছে, সাধারণের শিক্ষার সীমা তেমনই তাহার 

সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত হওয়া বিধেয় । শিক্ষা সম্বন্ধে রাজার কর্তব্য, 

প্রথমতঃ দেশের অবস্থার প্রতি দৃহি রাখিয়া প্রয়োজনীয় সাধারণ 

শিক্ষার নিমিত্ত ছাত্রের বয়সের নিয় ও উচ্চসীমা স্থিরকরা, দ্বিতীয়তঃ 

সেই বয়সের সকল বালকের শিক্ষার নিমিত্ত যথাযোগ্য স্থানে 

প্রযোক্তনমত 'বিচ্ভালয় স্থাপন করা, এবং তৃতীয়তঃ এইরূপ নিয়ম 

করা ষে,নদ্ধারিত বয়সের সকল বালকই যেন কোন না কোন 

বিদ্ত'পয়ে যায়। তারপর রাজার আরও কর্তব্য, উচ্চ শিক্ষার 

নিমিত্ত স্থানে স্থানে ছুই একটি আদর্শবিস্তালয় স্থাপন করা। 

এত'ভ্ন্প গ্রক্তাগণের নীতিশিক্ষার নিমিত্ত রাজার বিশেষ ব্যবস্থা! 

কর আবশ্তক , সকলেই স্বীকার করিবেন দেশের শাস্তিরক্ষা 

কর' জা কর্তব্য, তাহা হইলে শানস্তিভঙ্গের মূল কারণ যে 

ভর্নী'ত তাহ 'নবারণ করা, অর্থাৎ প্রজাবর্গকে সুনীতি শিক্ষা 

দেওয়া, রাজার কর্তৃব্যের মধ্যে অবশ্ঠই পরিগণিত হইবে । কেহ 

কেহ বিদ্রুপ করিয়া! বলেন আইন দ্বারা লোককে নীতিমান্ করা 

যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া নীতিশিক্ষ! নিক্ষল সুতরাং নিশ্রয়োজন 

একথা সপ্রমাণ হয় ন!। 

প্রজার ধর্মশিক্ষার বিধান করা রাজার কতদূর কর্তব্য 

তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। যেখানে রাজ। প্রজা ভিন্ন ভিন্ন 

ধর্মাবলম্বী সেখানে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে রাজার নিলিগু থাকা উচিত, 

এবং যাহাতে সকল সম্প্রদায় নির্বিঘ্নে আপন আপন ধর্ম পালন 

করিতে পারে সেই রূপ বিধান করা কর্তব্য। সময়ে সময়ে এ 

বিষয়ে কর্তব্স্কট উপস্থিত হইতে পারে । যেখানে এক সম্প্রদায়ের 



৫ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম । 

"ধর্ম পশুুহনন আদেশ করে এবং অন্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম তাহ! নিষেধ 

করে, সেখানে উভয়েই ইচ্ছামত শ্বধন্ম পালন করিতে গেলে 
শবারোধ অনিবার্ধ্য । সে স্থলে রাজার এরূপ বিধান করা কর্তব্য 

যে,কোন সম্প্রদ্দার অপর সম্প্রদায়ের অন্তায় কষ্টের কারণ ন৷ 

হুইয়। উভয়েই সংযত ভাবে স্ব স্ব ধর্ম পালন করিতে পারে । 

যেমন কতকগুলি বিষয়ে প্রজার হিতার্থে রাজার হস্তক্ষেপ . 

কর! কর্তব্য, তেমনই অধিকাংশ বিষয়ে প্রজার স্বাধীনতা রক্ষার্থে 

রাজার হস্তক্ষেপণে বিরত থাক কর্তবা। প্রজাবর্গ আপন ইচ্ছায় 

স্থনিয়মে চলিতে শিক্ষা করিলেই রাজার ও প্রজার প্রকৃত 

মঙ্গল । আর স্বাধীনভাবে চলিতে দিলেই প্রজা সেই শিক্ষালাভ 
করিতে পারে। অন্যান্ত প্রকার শিক্ষার মধ্যে ইহাই প্রজার 

সর্বোচ্চ শিক্ষা, এবং এই শিক্ষান়্ প্রজাকে উপদিষ্ট কর! রাজার 

একটি প্রধান কর্তব্য 

প্রজা! আপন মতামত স্বাধীন ও নিঃশক্কভাবে লেখায় ও কথায় 

বাক্ত করার পক্ষে কোন নিষেধ থাকা উচিত নহে। তবে কোন 

প্রজাকে রাজার বা অন্ত প্রজার অপবাদ ঘোষণা করিতে 

বা কাহাকেও কোন গঠিত কাধ্যে উৎসাহিত করিতে দেওয়া 

অন্ুচিত। ফলতঃ স্বাধীনতায় সকলেরই অধিকার আছে, এবং 
সেই জন্তই স্বাধীনতার অপব্যবহার, অর্থাৎ ম্বেচ্ছাচারে, 
কাহারও অধিকার নাই। তাহা হইলে একের স্বাধীনতা অন্ঠের 

ত্বাধীনতার নাশক হইয়া! উঠে। 

রাজ। শাসনের ব্যয়সন্কুলনার্থ গ্রজার নিকট করগ্রহণের অধি- 

কারী। রাজকর এইরূপে সংস্থাপিত হওয়া উচিত যে, তাহার 
পরিমাণ কাহারও পক্ষে পীড়াদায়ক না হয়, এবং তাহ! সংগ্রহের 
প্রণালী কাহারও অস্থৃবিধাজনক না হয়। 

৪২৩ 

প্রজার মতামত 

স্বাধীনত! . 

স্থাপন। 



৪8২৪ 

স্বদেশী শিল্পের 
উন্নতি সাধন। 

মাদক গ্রব্য 

সেবন নিবা- 
রণের চেষ্ট।। 

জ্ঞান, ও কর্ম । [২য় ভাগ 

স্বদেশীয় ও বিদেশীক্ পণ্যদ্রব্যের উপর রাজকরের পরিমাণের 

নবানাধিক্যথার। হ্বদেশীয়শিল্লের উন্নতিসাধন করসংস্থাপনের একটি 

উদ্দেস্ত বলিম্ন! পরিগণিত । সেই উদ্ধেশ্ট সাধু, কিন্ত তাহ। সাধ- 
নের এই উপায় কতদূর ন্যায়সঙ্গত ও প্রকৃতপক্ষে হিতকর, 

তদ্িষয়ে মতভেদ আছে। তবে অনেক সভাদেশেই সে উপায় 

. অবলম্বিত হইতেছে ।১ 

মাদক দ্রব্যের উপর করসংস্থাপনদ্বার৷ রাজার আয়বৃদ্ধি করা 

কতদূর ন্যায়সঙ্গত এ প্রশ্নও এইখানে উঠিতে পারে। মাদক- 

দ্রব্য সেবন সর্বত্রই অনিষ্টকর, এবং উষ্ণ প্রধানদেশে তাহ। সেবনের 

কোন প্রয়োজন নাই । যে ভ্রব্য সেবন নানারোগের ও অশান্তির 

মূল, ও যাহার অতিরিক্ত সেবনে মনুষ্যের পশুত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহার, 

ওষধার্থে ভিন্ন অন্ত কারণে, ক্রয়বিক্রয় অন্ততঃ উষ্ণপ্রধানদেশে 

রাজাজ্ঞার নিষিদ্ধ হওয়। বাঞ্চনীয় । তবে একেবারে স্পষ্টরূপে 

নিষিদ্ধ না হইয়! ক্রমশঃ প্রকারাস্তরে নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ, 

এই কথা অনেকে বলেন। তীহাদের যুক্তি এই যে, যতদিন লোকের 
মাদ কদ্রব্যমেবনের প্রবৃত্তি প্রবল থাকিবে, ততদিন তাহার ক্রয়- 

বিক্রয়ের নিষেধ নিক্ষল, ও তাহা! গোপনে প্রস্তত ও বিক্রীত হইবে। 

কিন্ত একদিকে স্ুৃশিক্ষাদ্ধার, ও অপরদিকে করসংস্থাপনপুর্ববক 

মাদকদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিদবারা, সে প্রবৃত্তির যখন ত্রমশঃ হাস হইবে, 

তখন বিন! নিষেধেও নিষেধের ফল পাওয়া যাইবে। যর্দি সেই 

আশায় প্রতীক্ষা করির়৷ থাকিতে হয়, তাহ! হইলে রাজার এইরূপ 

বিধান কর! কর্তব্য যে, রাঁজকম্মচারীর! মাদকদ্রবোর ক্রয়বিক্রয় 

১ এ সম্বন্ধে 11115 7১110010155 01 701101021 7১001)00)9) 131. ৬, 
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180 [1], 00 ৬, ভরষ্টব্য। 
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যাহাতে কম হয় ও তাহ! বাবহারের পরিমাণ যাহাতে কমিয়া যায়, 

তৎপক্ষে বিশেষ যত্ববান্ হয়েন। 

৪ ল্লাজ্াব্রপ্রতি প্রজাল কতুব্য । 
রাজার প্রতি প্রজার প্রথম কর্তব্য ভক্তিপ্রদূর্শন। মনু কহিয়াছেন- 

নস্কলী হুনা স্সানা লব্ভ্টয্য লিঘ্ঘঘি।১ 

( মহতী দেবতা রাজ! নরব্ূপধারী |) 

রাজাকে দেবতাতুল্য সম্মানার্ঘ বলার কারণ এই যে, রাজা না 

থাকিলে দেশ অরাজক হইয়৷ সর্ব! সন্ত্রস্ত থাকে। ফলতঃ দেশরক্ষার 

নিমিত্ত রাজার স্থ্টি হইয়াছে ।২ রাজ। যদ্দি ভক্তির যোগ্য না হন, 

কিরূপে তাহার প্রতি ভক্তির উদয় হইবে ?-_এই প্রশ্নের উত্তরে 

বল! যাইতে পারে, রাজভক্তি কোন ব্ক্তিবিশেষের উদ্দেশে নহে, 

তাহ! রাজপদের উদ্দেশে । সে পদ সর্বদাই ভক্তির যোগ্য । যিনি 

সে পদে অধিঠিত তিনি যদি নিজগুণে ভক্তির যোগ্য হয়েন, তাহা 

হইলে প্রজার পরমন্খের বিষয়। রাজাকে যে প্রজার ভক্তি করা 

কর্তব্য, তাহা! কেবল রাজার হিতার্থে ননে, প্রজার হিতার্থেও বটে। 

কারণ রাজার প্রতি প্রজার ভক্তি না থাকিলে প্রজা! রাজাজ্ঞা- 

পালনে তৎপর হইবে না, সুতরাং রাজার রাজ্যশানন ছুন্মহ হইবে, 

রাজ্যে বিশৃঙ্খল! ঘটিবে, এবং রাজ্যের শাস্তিরক্ষ। ও প্রজাবর্গের 

স্থখস্বচ্ছন্দসাধন সম্ভাবনীয় হইবে ন! । 

রাজা যদি কোন অন্যায় আদেশ করেন তাহা হইলে প্রজা! কি 

করিবে ?__-এই প্রশ্রের উত্তরে বলা বাচতে পারে, সেই আদেশ 

ধর্মনীতির বিরুদ্ধ হইলে প্রজা তাহা পালন করিতে বাধ্য হইবে 

না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেরূপ কর্তব্যসন্কট প্রায় ঘটে না। 

অধিকাংশ স্থলে অগ্তায় আদেশের অর্থ অহিতকর আদেশ । প্রজা 

১ মনু, 9৮। ২ মনু, ৭1৩। 

৪২৫ 

৪। রাজারপ্রতি 
প্রজার কর্তব্য। 

ত্তি প্রদর্শন । 

রাজাজে। 

পালনীর়। 



৪২৬ 

রাজার কার্ধোর 

সম্মানপূর্ববক 
কর! উচিত। 

৫ | একজাতির 
বা রাজ্যের অন 
জাতির ব! 

কর্তব্য। 

জ্ঞান ও কল্ম। [২য় ভাগ 

যখন রাজার শাসনাধীনে থাকিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়, 

তখন ক্দাচিৎ একট! অহিতকর আদেশের জন্ত রাজার বিরুদ্ধা- 

চরণ কর৷ প্রজার কর্তব্য নহে। তবে সেই আদেশ পরিবর্তনের 

নিমিত্ত যথানিয়মে ন্যায়ামুসারে চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে কোন 

দোষ নাই। কিস্তযতদ্দিন সে আদেশ পরিবন্তিত না হয় ততদিন 

তাহ! পালনীয়, এবং তাহ] অমান্ত কর! কর্তব্য নহে। 
রাজার বা রাজকন্মচারীর কার্ধ্য সমালোচনা করিতে হইলে 

তাহা যথোচিত সম্মানের সহিত কর কর্তব্য । রাঞ্জার বা রাজ- 

কর্মচারীর কাধ্যে দোষ লক্ষিত হইলে তাহ! দেখাইয়া দেওয়াতে 

রাজা! ও প্রজা উভয়েরই উপকার হয়, কিন্তু তাহা সরল বিনীত ও 

সম্মানহ্চক ভাবে দেখান উচিত। তাহা না হইলে তাহাতে 

কোন সুফল ন! হইয়া কুফল ফলিবার সম্ভাবনা । কারণ 

অসম্মানের সহিত কাহারও দোষ দেখাইতে গেলে শ্বভাবতঃ সে 

বিরক্ত হইবে, ও দোষ থাকিলেও তাহা স্থিরভাবে দেখিতে চাহিবে 

না। ম্থতরাং সে দোষের ত সংশোধন হইবেই না, অধিকন্ত সেই 

বিরক্তির ফলে সেইব্যক্তি কর্তৃক অন্ঠ দোষও ঘটিতে পারে । আবার 
অসম্মানের সহিত রাজকর্মচারীর দোষ দেখাইতে গেলে তাহার 

প্রতি অন্ত প্রজার শ্রদ্ধার হাস হইতে পারে, ও তাহার ফলে রাজা 

প্রজা পরস্পরের অপভ্ভাব জন্মিতে পারে, এবং তাহা রাজ! ও 

প্রজা উভয়েরই পক্ষে অগুভকর। 

০1 এক্ক জাতি বা লাজ্যেল্স অস্থা 
জাতিল্ল বাল্লাজ্যেজ 

প্রতি কুতুব্য | 
সকল সভ্যজাতির ও সভ্যরাজ্যেরই পরম্পরের সহিত সন্তাবে 

থাক! কর্তব্য । 



৫ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্্ম। 

সভ্যমনুষ্যাগণের পরস্পর বাবার যের়প ন্তায়সঙ্গত হওয়া 

উচিত, সভ্যজাতিসমূহের পরম্পর ব্যবহার তদপেক্ষা! অধিকতর 
স্তায়সঙ্গত হইবে আশা! করা যায়। কারণ একজন মনুষ্য সভ্য 
বুদ্ধিমান ও ন্তার়পরায়ণ হইলেও স্ঠাহার ভ্রমে পতিত হইবার 
সম্ভাবন! থাকে, কিন্তু একটা সমগ্র সভাজাতির, যাহার মধ্যে 

অনেক বুদ্ধিমান্ ও ন্তায়পরায়ণ ব্যক্তি আছেন, সকলেরই ভ্রমে পতিত 

হইবার সম্ভাবন! মতি অল্প। দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ সভ্য- 
জাতির মধ্যেও কখন কথন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। তাহার কারণ 
বোধ হয় অসংঘত বৈষয্িক উন্নতির আকাজ্ষা। বৈষদ্ষিক উন্নতি 

বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্ত তাহা! মনুষ্জীবনের কি জাতীয় জীবনের 

একমাত্র বা! শ্রেষ্ঠ উদ্দেগ্ত নহে, আধ্যাঞ্সিক উন্নতিই মানবের 

চরম লক্ষ্য। 

সভ্যজাতির পরস্পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার উচিত, অসভ্য- 

জাতির সহিত সভ্যজাতির ব্যবহার তদপেক্ষা আরও উদারভাবের 

হওয়া বিধেয়। কি সংখ্যায় কি বলে, পৃথিবীতে এখন আর 

এরূপ কোন অসভ্যজাতিই নাই যাহাকে ভয় করিয়া সত্যজাতিকে 

চলিতে হুইবে। অসভ্যজাতিকে ক্রমশঃ শিক্ষিত ও সভ্য করা 
সভ্যজাতির লক্ষ্য হওয়! উচিত। তাহাতে যে আয়াস ও অর্থ 

লাগিবে, তাহাদের সহিত বাণিজ্যের আদান প্রদানে তদপেক্ষ। 

অধিক লাভ হইবে। পরস্ত অসভ্যাজাতিকে শিক্ষিত ও সভ্য 

করাতে শিক্ষাদদাতার যে জাতীয় গৌরব আছে তাহাও' অল্প 
মূল্যের নহে। 

খপ 

অসভ্যজাতির 

জাতির বর্তব্য 



ধর্শের মুল হুত্র 
ঈশ্বরেও 
গরকালে 
বিশ্বাস। 

স্বভ অনধ্যান্স । 

ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্ম। 

ধর্মের স্থূল মর্ম কি তাহা! সকলেই জানেন, এবং ইহাও 

মকলেই জানেন যে ধর্মের মৃলহৃত্র ঈশ্বরে ও পরকালে 
বিশ্বান। পৃথিবীর প্রায় মকল সভাজাতিরই ধর্ম সেই বিশ্বাসের 
উপর স্থাপিত। ঈশ্বর না মানিয়া কেবল পরকাল মানিলে সে 

বিশ্বাসকে ধর্ম বলা যায় না। জীবের সে পরকাল জড়ের এক 

অবস্থার পর অবস্থাত্তরের সায় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। 
আবার পরকাল ন| মানিয়া কেবল ঈশ্বর মানিলেও দে বিশ্বাস 

ধর্ম নহে, কারণ মে স্থলে ঈশ্বরের সহিত জীবের নন্বন্ধ তাহার 

সহিত জড়ের সম্বন্ধ হইতে তির বল! যাইতে পারে না। আর 

ঈশ্বর ও পরকাল উভয়েরই অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে ধর্ম থাকিতে 

পারে না, ! যদিও নীতি থাকিতে গারে,) এ কথা কেহই বোধ 

হয় দেহ করেন ন। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাস এই 

দুই বিশ্বাসের মিলনকেই ধর্ম বল! যায়। আমি অনকস্তাল থাকিব 

এবং অনন্ত চৈতন্তশক্তিদ্বারা চালিত হুইব এই বিশ্বাস থাকিলেই, 

মানুষ জড়ঙগং ছাড়াইয়া উঠিতে, ও সংসারের সুখছুঃখ তুচ্ছজ্ঞান 
করিতে পারে, এবং স্থুখে দুঃখে মমভাবে বলিতে পারে, যখন 

॥ ০7 



৬ষ্ঠ অঃ] ধশ্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। 

অনস্তকাল আমার সম্মুখে এবং অনস্তটচৈতন্তশক্তি আমার সহাক়, 
তখন অল্প দিনের সুখছুঃথখ কিছুই নহে, এবং পরিণামে অনস্ত 

সুখ আমার প্রাপ্য। 

ঈশ্বর ও পরকাল বোধ হয় জ্ঞানের বিষয় নহে, বিশ্বাসের 

বিষয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাস যুক্তিপিদ্ধ কি না, এই 
প্রশ্নের উত্তরে বলা যাতে পারে, সমগ্র বিশ্বের চৈতন্তশক্তিকে 

ঈশ্বর বলিয়া মান! কোন যুক্তির বিরুদ্ধ নহে, এবং দেহাবসানেও 

আমি থাকিব, আত্মার এই উক্তি আত্মজ্ঞানের ফল, ও তাহা 

অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। 
ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্মের আলোচনা! করিতে গেলে তাহা ছুই 

ভাগে বিভক্ত করা যাঁয়__ 

১। ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্তব্যকম্ম্ম। 

২। মন্ুষ্তের প্রতি মনুষ্যের ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্তব্যকম্ম। 

১। উঈম্ধল্লেন্র প্রি "ন্যস্ত 
হর্দনীতভ্িস্িদ্ধ কুতুব ক্স । 

ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের কর্তব্য এবং মন্তুষ্যের প্রতি মনুযোর 

কর্তব্য এই দ্বিবিধ কর্তব্যের মধ্যে দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে । 

প্রথমতঃ মনুষ্যের কর্তব্য পালিত হইলে কেবল কর্তব্পালন- 
কারীর মঙ্গল হুয় এমত নহে, যাহার অনুকূলে সেই কর্তব্য -পালিত 

হইল তাহারও হিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য পালিত 

হইলে তাহার হিত হইল এ কথা হিত শব্দের প্রচলিত অর্থে 

বল! যায় না। কারণ তাহার কোন অপূর্ণতা বা অভাব নাই, 
হ্ৃতরাং তাহার হিত কে করিতে পারে? তবে তাহার প্রতি 

কর্তব্পালনে তৎপালনকারীর মঙ্গল হওয়াতে তাহার স্থষ্টির 

8৪২৯ 

ধর্মনীতিসিন্ধ 
কর্মেরবিভাগ। 

১। ঈর্বরের 

প্রতি মন্ুব্যে র 
ধর্্মনীতিসিদ্ধ 
কর্তব্য ॥ 

ঈশ্বরের প্রতি 

কর্তব্য তাহার 

শ্রীতির নিিত্ত 
পালনীয়। 



৪৩০ জ্ঞান ও কর্ম । [ ২য় ভাগ 

হিত হয়, এবং তিনি তাহাতে প্রীত হয়েন, এ কথ বলা যাইতে 

সাধারণতঃ  পারে। দ্িতীম্ঘতঃ মন্থুষ্যের প্রতি মন্ুষ্যের কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। 

টসিউব এক ব্যক্তিসন্বন্ধীয়্ কর্তব্য অন্ত ব্যক্কিসন্বন্ধীয় কর্তব্য হইতে 

রের প্রতি পৃথকৃ। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের কর্তব্য মানবের সমন্ত 
নি কর্তব্যের সমষ্টি। মানুষের এমন কোন কর্তব্য কম্মন নাই যাহ! 

ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । 
কারণ আমাদের সকল কর্তব্ই ঈশ্বরের নিয়মের উপর সংস্থাপিত, 

এবং তাহার নিয়ম পালনার্থেই সকল কর্তব্য পালিত হয়। 

মানবের সকল কর্তব্য কর্ম্মই ইশ্বরের গ্রীতি উদ্োস্তে করণীয়। 

ইহাই 

কি 

“ঘন্ জহামি মহ্স্বান্তি অক্সস্কীমি হহাঘি অন্। 

ন্ ননহ্রঘি জীন্ন ঘ অন্ জ্্রুহ লহ্ণঘাল্ ॥১ 

(কর্ম বা ভোজন তব, দান বা! বজন, 

কিন্বা তপ, কর সব, আমাতে অর্পণ। ) 

এই গীতাবাক্যের অর্থ। এবং এই অর্থেই জাতকর্্ম হইতে 

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পধ্যন্ত হিন্দুর জীবনের সমস্ত কাধ্যই ধর্ম্মকাধ্য 

বলয়! পরিগণিত, ও ধর্মুকার্য স্বরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

দেহরক্ষা, দারপরিগ্রহ, স্ত্রীপুত্রাদিপালন, সামাজিক ক্রিয়া- 

কলাপ, প্রভৃতি সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম এইমত ধর্কার্ধ্য 

মনে করিয়া ঈশ্বরোদ্ধেশে নির্ধাহ করিতে পারিলেই, তাহা! 

সুচাকু রূপে সম্পন্ন হইবার ও তাহাতে কোন পাপম্পর্শ না হইবার 
সম্ভাবনা । জপ তপ, পৃজ| অর্চন1, ইহাই কেবল ঈশ্বরের প্রতি 

কর্তব্য কর্ম, ইহাই কেবল ধর্ধকার্ধা, এবং আমাদের অপর কর্তব্য ৮ 

1৯1২৭ 
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স্ষ্্ঁ কর্ম কেবল মনুস্তের প্রতি কর্তব্য, ও তাহা কেবল লৌকিক 
বা বৈষয়িক কাধ্য, এবং ধর্ম ও ঈশ্বরের সহিত তাহার সংশ্রব 
নাই, এরূপ মনে কর! ভ্রম। বাহারা ঈশ্বর ও পরকাল মানেন, 
তাহাদের পক্ষে কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, 
সমস্ত কাণ্যই ঈশ্বরোদ্দেশে ধর্মকাধ্য মনে করিয়া সম্পন্ন 
কর! উচিত। কারণ সকল কার্যেরই আধাঙ্মিক ফলাফল 

আছে, সকল কার্যেরই ফলাফল ইহুলোকে ও পরলোকে ভোগ 
করিতে হয়। একটি সামান্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা বিশ “টাবে 

দেখা যাইবে । আহার ত অতি সমান্ত কার্যা। কিন্ত সেই 
আহার পরিমিত ও সাত্বিক ভাবে হইলে, তন্বারা দেহের এুস্থতা, 

মনের শাস্তি, সৎকর্শে প্রবৃত্তি, ও অনৎকন্মে নিবৃত্তি, এবং তাহার 

ফলে ইহলোকে প্রকৃত স্থখ ও পরলোকেব নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধি, 

এই সকল লাভ হয়। আবার আহার অপরিমিত ও রাজসিক 

ভাবে হইলে, তাহাতে দেহের অন্ুস্থতা, মনের উগ্রতা, সংকর 

বিরাগ, ও অসৎকর্মে প্রবৃভি, এবং তাহার ফলে ইহলোকে 

দুঃখ ও পরলোকের নিমিত্ত চিত্তবিকার, এই সমস্ত অণগ্ুভ ঘটে। 

অতএব আহারও ধন্ম কাধ্য মনে করিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়! 

পবিত্র ভাবে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়। কর্তব্য । সেইরূপ যথা- 

সম্ভব জ্ঞানার্জন এবং ধনোপার্জনও ধন্মনকার্য্য, কেন না তাহা নিজের 

ও অন্তের বৈষয়িক উন্নতির, ও প্রকারান্তরে ক্রমশঃ আধ্যাম্মিক 

উন্নতির, উপায়, এই মনে করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়৷ কর্তব্য, 
এবং তাহ! হইলে সে কার্ধ্য পবিত্র ভাবে সম্পন্ন হইবে। 

অতএব সামান্ততঃ আমাদের সকল কর্তব্য কর্মই ঈশ্বরোদ্েশে 

কর্তব্য। 

কিন্ত আমাদের কএকটি বিশেষ কাধ্য আছে যাহা কেবল 



৪৩২ 

ঈশ্বরের প্রতি 

বিশেষ কর্তব্য 
তাহাকে ভক্তি 
কর!। 

জান ও কর্ম্ম। | ২য় ভাগ 

ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য। তন্মধ্যে ইশ্বরকে ভক্তি কর! সর্বপ্রথম 
কর্তব্। 

এই স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমরা ঈশ্বরকে ভক্তি করি 

কেন? তিনি তাহাতে প্রীত হইবেন ও প্রীত হইয়া আমাদের 
ভাল করিবেন এইনিমিত্, কি তীহার স্থষ্টির নিয়মানুসারে আমাদের 

মনে তাহার প্রাত ভক্তির উদয় হয়, এবং সেইভক্তি স্যঙ্টির 

নিয়মানুসারে আমাদের গুভকর হয়, এইঙ্গন্ত ? যাহারা ঈশ্বরকে 

ব্যক্তি ভাবে দেখেন, এবং বলেন ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর না মানিয়া 

জগতের শক্তি সমষ্টিকে ঈশ্বর বলিলে সে ঈশ্বরবাদ নিরীশ্বরবাদ 

হইতে ভিন্ন নহে, তাহাদের মতে আমরা যেমন কেহ ভক্তি 

করিলে তাহার উপর তুষ্ট হই ও তাহার উপকার করিতে উদ্ভত 

হই, জীশ্বরও সেইরূপ তাহার প্রতি কেহ ভক্তি করিলে সেই 

ভক্তের প্রতি তুষ্ট হন ও তাহার ভাল করেন। আর বাহার 

ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বলিয়া মানেন, এবং ঈশ্বর হইতে জগৎ পৃথক্ মনে 
করেন না, অর্থাৎ যাহার] পূর্ণাদ্বৈতবাদী এবং ঈশ্বরে ব্যক্তিভাব 
আরোপ কর ধাহারা অসঙ্গত মনে করেন, তাহাদের মতে 

ঈশ্বরকে ভক্তি করা জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম এবং সেই ভক্তি 

করাতে ভক্তের মঙ্গল হওয়া ঈশ্বরের স্তর নিয়ম । 

লোকে সহজেই জগৎকে নিজ্সের মত দেখে ( '্মাঙ্াষল্ দন্ন 

জন্ ) এবং ঈশ্বরতেও নিজের প্রকৃতি ও দোষগডণ আরোপ 
করে। কিন্তু একটু ভাবিয়। দেখিলেই বুঝা বায় ঈশ্বর সন্ধে 
আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। “বনি লিনি” “এমত নয় এমত নয়” 

এই বলিয়াই আমর! ঈশ্বরের ম্বরূপ কল্পনা করি।১ ঈশ্বরের 

স্বরূপ জান। মানবের শক্তির অতীত এই বলিয়া এখনকার 

'১ বুহ্দারণ্যক উপনিবৎ ৪1২1৪। 
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বৈজ্ঞানিকের। জানিবার নিস্ফল চেষ্টা হইতে আমাদিগকে বিরত 

থাকিতে বলেন। কিন্তু যদিও ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পাত্রিব 

“না, তথাপি তাহা জানিবার চেষ্টা হইতে আমরা ক্ষান্ত থাকিতেও 

পারি না। তিনি কিরূপ জানিতে চাহি, এই বলিয়! ব্যগ্রতার 

সহিত কেহ ব৷ জ্ঞানমার্গ অন্ুদরণ করিয়! “বলবি” ১ “তুমিই তাহা” 

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইক়্াছেন। কেহ বা জ্ঞানমার্গ দুরূহ, 

ঈশ্বর কিরূপ ঠিক জানিতে পারি আর না৷ পারি তাহার সহিত 

মিলিতে চাহি, এই বলিয়া ভক্তিমার্গে তাহার অনুসরণ করিয়! 

তাহার সহিত তন্ম়তা লাভ করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ মনে 

করেন।২ কিন্তু ভক্ত এবং জ্ঞানী উভয়েই ঈশ্বরের সহিত মিলন- 

লাভের ইচ্ছা করেন, এবং সেই মিলনলাভের ইচ্ছাকেই প্ররুত- 

ভক্তি বল যায়। 

ঈশ্বর ব্যক্তিভাবাপন্নই হউন আর বিশ্বরূপ ও বিশ্বের অনস্ত- 

শক্তিই হউন, তাহার সহিত মানবের এই মিলনের ইচ্ছার কারণ 

এই যে, মানব নিজের অপূর্ণতা ও অভাব এবং সেই অভাব পুরণে 

অসমর্থতার জন্ত নিরন্তর ব্যাকুল, আর বিশ্বের মুল যে অনস্তশক্তি 

তাহার আশ্রয্স গ্রহণে অপূর্ণত। পূরণ ও অভাব মোচন হুইবে 
এই অস্ফুট জ্ঞান বা! বিশ্বাস ছার! প্রণোদিত, গুতরাং মানব সেই 

অনস্তশক্তির সহিত মিলনের ইচ্ছা করে। অতএব ঈশ্বরে ভক্তি 

মানবের স্বভাবসিদ্ধ। তবে কুশিক্ষা ব! কুসংস্কার ছারা ঈশ্বরে 
বিশ্বাস নষ্ট হইলেই আমাদের সেই ভক্তির লোপ হয়। 

ঈশ্বরে ভাক্ত যে মানবের পক্ষে গুভকর ও কর্তবা, তাহার 

কারণ এই যে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকিলে জগতের অনস্তশক্তি 
শপ সিসি পাটি পিন শিট শিস পিপি 

১ ছান্দোগ্যউপনিবৎ ৬1৮ -_-১৬। 
২ শ্বীতা, ১২ অধ্যায় দ্র্টব্য। 

চু 
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নিরস্তর আমাদের সহায় ও আমাদের কার্ধ্যপরিদর্শক রহিয়াছেন, 

এই বিশ্বাস আমাদের সর্বপ্রকার নৈরাশ্ত নিবারণ করে, ও সৎ- 

কর্ম দুরূহ হইলেও তাহাতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করে, এবং 
অসৎকর্ম সহজ বা আপাততঃ সুখকর হইলেও তাহা! হইতে 

আমাদিগকে নিবৃত্ত করে। ঈশ্বরে ভক্তি মানবের মঙ্গলকর 

হইবার আর একটি কারণ আছে। ঈশ্বর পূর্ণ, পবিত্র, ও মহান্, 
তাহাতে ভক্তি অর্থাৎ তাহার সহিত মিলনের ইচ্ছ৷ সব্বদ! মনে 

জাগরূক থাকিলে, যাহা! পুর্ণ, পবিত্র ও মহান্ তাহাতেই মানবের 

মন অনুরক্ত, এবং যাহা অপূর্ণ, অপবিত্র 'ও ক্ষুদ্র, তাহার প্রতি 

বিরক্ত হয়। এই সকল কারণে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি মানবের 

স্বভাবসিদ্ধ কর্তব্য ও মঙ্গলকর। এই পর্যন্ত এবিষয় আমাদের 

বোধগম্য । ততিন্ন ঈশ্বরকে ভক্তি করিলে তিনি তাহাতে প্রীত হন 
কি না, এবং গ্রীত হুইয়! আমাদের মঙ্গল করেন কি না, তাহা 

আমর! ঠিক বলিতে পারি না। যদ্দি আমাদের প্রকৃতি তাহার 

প্রকৃতির অনুরূপ হয়, তাহ! হইলে সে কথ! সম্ভাব্য বটে, কিন্তু 

তাহার প্ররুতি যে আমাদের নায় অপূর্ণ জীবের প্রকৃতির মত 
একথাও নিশ্চিত বলিতে পার! যায় না। তবে এইমাত্র বল! যায় 

যে, আমাদের ভালমন্দ জ্ঞান তাহার অনন্তজ্ঞানের অন্মুট আভাস, 

স্থুতরাং তাহা একেবারে অলীক নহে । 

নিত্য উপাসনা। ঈশ্বরের নিত্য উপাসনা তাহার প্রতি মানবের দ্বিতীয় বিশেষ 

কর্তব্য । দেছের অভাবপুরণ ও বিষয়বাসনাতৃপ্তির নিমিত্ত আমরা 
নিরস্তর এতই ব্যাপূত থাকি যে, আধ্যাত্মিক চিন্তায় মন 

দিবার অবসর সহজে পাই না । এই জন্ত প্রতিদিন দিনের কার্য্য 

আরম্ভ করিবার পূর্বে এবং সমাপ্ত করিবার পরে, অন্ততঃ এই "গা 

ছইবার ঈশ্বরোপাসনার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখ! 
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আবশ্তক। তাহ! হইলে প্রথমে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক 

দিনের মধ্যে হইবার আধ্যাত্মিক চিন্তায় মন যাইবে, এবং ক্রমশঃ 

অভ্যাস হইলে নিত্য উপাসনায় আপন! হইতে মন আকৃষ্ট হইবে। 

ঈশ্বরে ভক্তি কেন মানবের মঙ্গলকর হয়, তাহার যে যে কারণ 
উপরে বল! হইয়াছে, ঠিক সেই সেই কারণেই নিত্য ঈশ্বরোপাসনাও 

আমাদের মঙ্গলকর। উপাঁসনাক্ন ঈশ্বরের সামীপ্য বোধ জন্মে, 
সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনস্তশক্তি আমাকে কর্মে চালিত 

করিতেছে, এবং তাহার পুর্ণতা ও পবিত্রতার ছায়ায় আমি রহিয়াছি, 

মনে এই ভাবের উদয় হয়। ইহা হইতে আধ্যাত্মিক উন্নতির 
শ্রেষ্ঠ উপায় আর কি আছে? 

ইহ! চাহি তাহ! চাহি বলিয়! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা 
অকর্তব্য। আমরা যাহ! চাহিব তাহাই ষে পাইব তাহার স্থিরতা 

নাই, তবে এ কথ নিশ্চিত, আমরা কোন অন্তায় প্রার্থনা করিলে 
তাহার পুরণ হইবে না। আমাদের যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহাই 
যেন পাই, তাহাই যেন হয়,_এই পর্য্যন্ত প্রার্থনাই বিধিসিদ্ধ। 
একা গ্রতার সহিত এই প্রার্থনা করিলে, আমার্দের একাগ্রতা ষেই 

ফল আনিয়া দিবে। উপাসনাকালে নিজের ইচ্ছামত প্রার্থন! 

না! করিয়৷ ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখার একটি সুন্দর দৃষ্টাস্ত 
ব্রাহ্মণদিগের সন্ধ্যাবন্থনার মন্ত্রেআছে। আপোদেবতাকে অর্থাৎ 

জীবের বাহাভ্যন্তর গুচিকরী প্রশী শক্তিকে উপাসক বলিতেছেন 

“তীজ: মিঅলদী হ্ন্ব্বত্বা জালমনস্কল: | ভঙ্ছনীহিক লালক:” ১ 

তোমাদের যে সকল শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকর রস, সন্তানের হিতকামনা* 

পূর্ণ মাতার ন্তায় আমাদিগকে মেই সকল রসের ভাগী কর” অর্থাৎ 
যাঁত। যেমন সন্তানের যাহাতে ভাল হুইবে, সন্তান তাহা জানুক 

১ খগবেদ্ ১*ম যগ্ডল, »-নুত্ত, ১-_-৩। 
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কাম্য উপাসন।: 

ুস্তিপূজ! ও 
দেবদেবীর 
পূজা ৷ 

সান ও কম্ম। [২য় ভাগ 

আর নাই জানুক, তাহাই দিবেন, তেমনই ঈশ্বরও যেন উপাসককে 

ষাহাতে তাহার ভাল হয় সে তাহা জানুক আর না জানুক, 

তাহাই দেন। 

উপাসনা, যে জাতির যেরূপ প্রাচীন পদ্ধতি আছে, বথাযোগ্য 

রূপে তদনুসারে হইলেই ভাল হয়। মন্ত্রে কোন দৈবশক্তির 

কথা বলিতেছি না, কিন্তু তাহার আশ্চর্যা রচনাসৌন্দধ্য, এবং 

এতকাল আমাদের পুর্ববপুরুষগণকর্তক তাহার প্রয়োগ, মনে 

করিতে গেলে, তাহার অসামান্ত ভাবোদ্দীপনীশক্তি অবস্তই 

্বীকার করিতে হয়। সত্য বটে প্রকৃত উপাসনা! মনের বিষয়, 

তাহা! বচনাতীত। কিন্তু যদি উপাসনায় ভাষ! প্রয়োগ করিতে 

হয়, তবে প্রাচীন পদ্ধতিই প্রশস্ত । 

স্থলবিশেষে এবং সময় বিশেষে কাম্য উপাসনা ঈশ্বরের 

প্রতি মন্ুষ্ের আর একটি কর্তব্য। পুর্বে বল! হইয়াছে 

ঈশ্বরের নিকট ইহ! চাহি তাহা চাহি বলিয়৷ প্রার্থনা করা অকর্তব্য, 

তবে কাম্য উপামন! কিরূপে কর্তব্য হইতে পারে ?__-এ কথার 

উত্তর এই যে, যখন আমরা কোন বিপদে পড়ি বা কোন কঠিন 

কর্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হই, তখন ধাহার অসীম শক্তি আমাদের 

সকল কর্মের পরিচালক তাহাকে একাগ্রতার সহিত ম্মরণ করিলে, 

আমাদের অসমর্থতাবোধ দুরীভূত হইয়া মনে অপূর্ব উৎসাহ 

ও উদ্যমের সঞ্চার হয়। 

কেহ কেহ বলেন মৃত্তিপূজা ও দেবদেবীপূজা নিবারণ করাও 

ঈশ্বরের প্রতি মন্ুষ্বের একটি বিশেষ কর্তব্য, কারণ ঈশ্বর 

নিরাকার অনস্ত, এক ও অদ্ধিতীক্ন, তাহাকে সাকার সীম মু্তি- 

বিশিষ্ট মনে করাতে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নান! দেবদেবীর 

পুজ] করীতে, তাহার অবমাননা! করা হয়। যদ্দি কেহ ঈশ্বরের 
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পুর্ণত! ও সর্বব্যাপিত্ব অস্বীকার করিয়া তাথার কেবল মুর্তিবিশেষে 
স্থিতি এই কথা বলে, অথব!- তাহার সমান ও তাহা হইতে 
পৃথক্ মনে করিয়া অন্য দেবদেবীর পুজা! করে, তাহার কার্ধ্য 
অবশ্তই গাহিত। কিন্তু সেরূপ কার্য অতি অল্প লোকই করে। 
বাহার মৃত্তিপূজ! বা নানাদেবদেবীপুজা' করেন তাহারা এই কথা 
বলেন যে, নিরাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ করা কঠিন, এবং তিনি 

যখন সর্বব্যাপী তখন তিনি মূর্তিবিশেষেও আছেন, এই মনে 
করিয়! সেই মুর্তিতে তাহারই পুজা কর! হয়, আর দেবদেবী 
তাহারই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রতিরূপ এই মনে করিয়া দেবদেবীতে 

সেই অনস্তশক্তির পূজা করা হয়। এরূপ কার্ধা নির্দোষ না 

হইলেও গছিত বলা যায় না, বিশেষতঃ যখন দেখা যায়, ধাহারা 
মুর্তিপূজার বিরোধী তাহাদের মধ্যেই অনেকে ঈশ্বরকে ব্যক্তি ভাব- 
বিশিষ্ট মনে করেন। 

»ু। ন্যুন্যেজ প্রত্তি সন্যুন্য্েল হর্ম্ীত্তি- 
হ্নিজ কতশুব্য হর্স । 

মন্গম্যের প্রতি মন্ুুষ্যের ধন্মনীতিসিদ্ধ প্রথম কর্তব্য, পরম্পরের 

ধর্মের প্রতি বথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন । 

লোকে আপন ধর্মই প্ররুতধন্্ বলিয়! বিশ্বাস করে, এবং 

সকলেই সেই ধর্মাবলম্বী হউক বলিয়! ইচ্ছা করে, কিন্ত সকলেই 

এক ধন্মীবলম্বী হইবে আশা! করা অসঙ্গত। মানব জাতির 

নেক বিষয়ে একত! হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ আরও অনেক বিষয়ে 

একতা হইবে । কিন্তু নকল বিষয়ে যে কখন একতা হইবে 
এরূপ সম্ভাবনা নাই। কারণ পূর্বসংস্কার, পূর্ব্বশিক্ষা, দেশের 

নৈসর্গিক অবস্থা ও রীতিনীতি, এই সমস্ত ভিন্ন ভিক্ন ব্যক্তির ও 

৪৩৭ 

২। অন্যের 

ধন্ধনীতিসিন্ধ 
কর্তব্য । 

ধর্মের প্রাতি 
অদ্ধাপ্রদর্শন। 
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সাধারণ ও 

সান্াদাযসিক 

ব্যবস্থা! করা। 

জ্ঞান ও কম্ম। [ ২য় ভাগ 

ভিন্ন ভিন্ন জাতির এত বিভিন্ন যে, তাহাদের মধ্যে তজ্জনিত 

পার্থক্য অবশ্তই থাকিয়! যাইবে। সুতরাং ধর্ম সম্বন্ধেও যদিও 

স্থল কথা__ষথ! ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস-_লইয়৷ ভিন্ন ভিন্ন ধর্দে 
পার্থক্য ন! থাকিতে পারে, হুল কথা লইয়! পরস্পরের পার্থক্য 
অনিবাধ্য। এ অবস্থায় সকল মন্ুষ্যকে একধন্ম্নে আনিবার চেষ্টা 

নিক্ষল। যখন পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম থাকিবে, এবং সকলেই 

আপন আপন ধর্ম প্রকৃত বলিয়। বিশ্বাস করে, তখন কাহার 

কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ব! পরিহাস কর! কর্তব্য নহে। যদি 

কাহার মতে কোন ধন্ম নিতান্ত ভ্রাস্তিমূলক বা তাহার কোন 

অনুষ্ঠান অমঙ্গলকর বলিয়া বোধ হয়, এবং তত্তনবিষয় 

সংশোধনার্থে তাহার প্রকাস্তিক ইচ্ছ! হয়, তবে ধীর ও সংঘত 

ভাবে শ্রদ্ধার সহিত সে সকল বিষয়ের আলোচনা কর্তব্য । 

তদন্তথায় কেবল নিজ ধর্মের প্রাধান্তস্থাপন বা তর্কে পরধন্মীব- 

লম্বীর পরাভবকরণ মানসে কাধ্য করিতে গেলে ধর্মসংশোধনের 

উদ্বেশ্ত ত সফল হইবে না, পরস্ত সেই ভিন্নধরন্্মীবলম্বীদিগের 

সহিত বিদ্বেষ ভাবের স্থষ্টি হইবে। 

সাধারণ ও সাম্প্রদারিক ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা কর! মন্ুষ্যের 

প্রতি মনুষ্যের ধর্মননীতিসিদ্ধ দ্বিতীয় কর্তব্য কর্্মদ। বদি কোন 

দেশে কোন কারণে ( বথ! ভারতে রাজা ও প্রজা ভিন্ন ভিন্ন 

ধর্মাবলম্বী বলিয়া ) রাজা প্রজার ধর্মশিক্ষার ভার গ্রহণ না করেন, 

তাহা হইলে সে দেশে আপনাদের ধর্মশিক্ষার নিমিত্ত ব্যবস্থা 

করার ভার প্রজার উপর গুরুতর ভাবে বর্তে। 

ব্দি লোকের হিতসাধন কর! মনুষ্যের কর্তব্য কর্ম হয়, তাহ! 

হুইলে লোকের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা মানবের অতি প্রধান 

কর্তব্য, কারণ লোককে ধর্শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের 
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অধিকতর হিতকর কার্ধ্য আর কিছুই নাই। ধর্মাশিক্ষা পাইলেই 
লোকে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের নিমিত্ত প্রস্তত হইতে 
পারে। প্রকৃত ধর্মশ্রিক্ষা কেবল পরকালের নিমিত্ত নহে, কারণ 

সেই শিক্ষা! সর্বাগ্রে বলিয়৷ দেয়, ইহলোকের ভিতর দিয়াই 

পরলোকে যাইবার পথ, . এবং ইহলোকের কার্য স্থচারুরূপে 

সম্পন্ন না করিলে পরলোকে সব্গতি হয় না। এইজন্ত ধর্ম 

শিক্ষাকে সকল শিক্ষার মূল বল! যায়। প্রকৃত ধর্মশিক্ষ।! পাইলে 
লোকে আপনা হইতে ব্গ্রতার সহিত ইহুকালের কর্তব্য 
পালনোপযোগী শিক্ষালাভে যদ্ববান্ হয়, এবং সাধুতার সহিত 
ংসারযাত্র৷ নির্বাহ করিতে কৃতসংকল্প হয়। 

ধর্মপিক্ষা যেমন লোকের ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের 
নিশিত্ব মঙ্গলকর, এবং লোকের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা কর! যেমন 

মনুষ্বের প্রধান কর্তব্য, প্রকৃত ধর্মশিক্ষা দেওয়াও তেমনই কঠিন 
কাধ্য। প্রথমর্জী ধর্মমসঘ্বদ্ধে এত মতভেদ যে, কে কাহাকে কিন্ধপ 

শিক্ষা! দিবে ইহা স্থির কর! দুরহ। এবং দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্শিক্ষা কেবল 

ধর্মনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই সম্পন্ন হয় না, সেই জ্ঞান 

বাহাতে কার্যে পরিণত হয্স, অর্থাৎ ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্ম করিতে 

যাহাতে অভ্যাস হয়ঃ তাহার বিধান করাও ধর্মশিক্ষার অঙ্গ, 

আর সেইরূপ বিধান কর! কোন ক্রমে সহজ নহে। 

ধর্মশিক্ষা সর্বাগ্রে পিতামাতার নিকট পাওয়াই .বাঞ্ছনীর। 

সে শিক্ষা সাধারণ ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম উভয় বিধ ধর্ম সম্বন্ধেই 
হইতে পারে । এবং পিতামাতা প্রদত্ত ধর্মশিক্ষায় ধর্মনীতিতে 

জ্ঞানলাভ ও ধর্ম্বকাধ্যানুষ্ঠানে অভ্যাস জন্মান এই উভয় বিষয়েরই 
প্রতি তুল্য দৃষ্টি রাখ! যাইতে পারে । পিতামাতার নিকট পুত্র- 
কন্তার ধর্মশিক্ষর সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে 

৪8৩৬ 
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প্রতিদিন, অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে একদিন, ধর্মকথ। আলোচনার্ধে 

কিঞ্ৎ সময় নির্দিষ্ট থাকা উচিত । এবং প্রতিদিনই স্থযোগনত 

পরিবারস্থ বালকবালিকার্দিগকে কোন না কোন বিশেষ ধর্ম 

কার্ধ্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত কর! কর্তব্য। 
রাজকীয় বিদ্যালয়ে থাকুক আর ন৷ ধাকুক, প্রজার স্থাপিত 

প্রত্যেক বিগ্ভালয়েই ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাক! উচিত । তবেসে 

শিক্ষ। সাধারণ ধর্ম ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধন্ম সম্বন্ধে হওয়া সম্ভবপর 

নহে, কারণ বিগ্ভালয়ে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের ছাত্র একব্র সমবেত 

হইতে পারে। 

এততিন্ন ধন্মকথাআলোচনার নিমিত্ত সভাসমিতির আধি- 

বেশনের ব্যবস্থা থাক! উচিত। এদেশে কথকতার ষে প্রণালী 

ছিল এবং এখনও কিয়ৎপরিমাণে আছে, ভাহ। সাধারণধর্ম্নশিক্ষার 

পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এবং তাহা অধিকতর প্রচলিত হওয়া 

বাঞ্চনীয় । কথকতা যেরূপ ভাষায় হইয়৷ থাকে তাহ! আবাল- 

বুদ্ধবনিত৷ প্রাপ্ সকলেরই বোধগমা। এবং কথকের বক্তৃতা- 

শক্তি ও সঙ্গীতশক্তির প্রয়োগে কথকতা যুগপৎ জ্ঞান ও আনন্দ 

প্রদান করিয়া সহজেই সকল শ্রেণির শ্রোতার চিত্বাকর্ষণ করিতে 

সমর্থ হয় । 

ধন্মসংশোধন কর! মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ধর্মরবিষয়ক তৃতীয় 

কর্তব্য। 

ধর্ম সনাতন পদার্থ, কোন কালেই তাহার পরিবর্তন হইতে 

পারে না। কিন্ত জগং নিরস্তর পরিবর্তনশীল, এবং মন্ুষ্যের 

প্রকৃতি আর জ্ঞানও পরিবর্তনশীল। নুতরাং মনুষ্য যাহ ধর্ম 

বলিয়া মানে, মন্থষ্যের প্রকৃতি ও জ্ঞানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 

তাহার পরিবর্তন হয়। 
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এইজন্তই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থীনের কথা গীতায় 
বল! হইয়াছে, এবং এইজন্ত মন্থু কহিয়াছেন__ 

“ক্সম্থ্ জনঘ্ববী ঘঙ্মাজললাতাঁ করাসহ দহ । 

'্সন্য জব্িতুবা লৃষ্যা ঘ্ববক্ষান্বান্ুদ্কনন্র: 11” 

(ভিন্ন ভিন্ন ধন্দন সত্য ত্রেতায় দ্বাপরে । 

কলিষুগে ভিন্ন ধর্ম মানবে আচারে ॥ ) 

অনেকেই বলেন যদিও সাধারণ মনুষ্যের জ্ঞান পরিবর্তনশীল 

ও ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সেই জ্ঞানলব্ধতত্বেরও অবশ্তই 

সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটিবে, কিন্তু জগতের ধর্মপ্রণেতার৷ সাধারণ 

মন্থষ্য ছিলেন না, এবং অসাধারণজ্ঞানলবধতত্বসকল যাহ শাস্ত্রে 

উক্ত হইয়াছে, তাহার কোন পরিবর্তন হইতে পারে না, তাহা 

সর্বকালেই গ্রাহা, এবং তাহার সংশোধন অনাবশ্তক ও অসম্ভব। 

হিন্দুরা বলেন বেদাদি ধর্শান্ত্র অপৌরুষের ও অভ্রান্ত, থষ্টানেরা 
বলেন বাইবেল্ সেইরূপ এবং মুসলমানের বলেন কোরান্ও 

তন্্রপ। এ সকল কথার শাস্ত্রমলক বিচারে এস্থানে প্রবৃত্ত 

হইতেছি ন1, তবে যুক্তিমূলক আলোচনা করিতে গেলে বল! যাইতে 
পারে, পৃথিবীর ধর্প্রণেতার| ঈশ্বরের অবতার ও অন্ররান্ত বলিরা 
যে সন্মানিত হইয়াছেন তাহা! এই অর্থে সঙ্গত যে, তাহাদের 

অসাধারণ মনোনিবেশের ফলে তাহাদের আত্মায় অনস্ত চৈতন্তের 

অলৌকিক বিকাশ হওয়াতে, তীহার! আধ্যাত্মিক তত্ব সকল জন- 

সাধারণ অপেক্ষা অধিকতর বিশদভাবে জানিতে ও অপরকে 
জানাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই সকল তত্বের মধ্যে কতকগুলি 

নিত্য ও অপরিবর্তনীয়, এবং কতকগুলি তাহারা যে যে দেশে 

১ গীতা ৪।৭। 

২ মনু ১৮৫। 
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যে যে কালে আবিভূত্ত হন, দেই সেই দেশের ও সেই সেই 
কালের বিশেষ উপযোগী । এই দ্বিতীয় শ্রেণির ধর্মতত্বের প্রতি 

লক্ষ্য রাখিয়াই মনীষীরা দেশধন্্ন ও যুগধন্ম্ের কথা বলিয়াছেন। 

এততিন্ন ধর্ম প্রণেতারা আপন আপন ধর্ম ষে ভাবে প্রথম প্রচা- 

রিত করেন, সেই সেই ধর্মাবলম্বীরা নিজদোষে কালক্রমে সে ভাবে 

আচরণ করিতে না পারা, ধর্খের গ্লানি উপস্থিত হয়। এই সকল 

কারণে ধর্মের মূল অপরিবর্তনীয় হইলেও ধর্মসংশোধনের 

প্রয়োজন হয়। 

ধর্মসংশোধন আবন্তক হইলেও মনে রাখিতে হইবে তাহ 

অতি ছুরহ কার্য, এবং সাবধানে ও শ্রদ্ধার সহিত করা কর্তব্য । 

ধন্মলংশোধন করিতে গেলেই প্রচলিত ধর্মের দোষকীর্তন 

করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি লোকের কিঞিৎ অস্রন্ধা 

জন্মাইতে হয়। ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মান যত সহজ তাহাতে 

শ্রদ্ধা পুনঃসংস্থাপন তত সহজ নহে । সম্মৃতরাং অসাবধানে 

লোকের ধর্মশসংশোধন করিতে গেলে তাহাদের ধর্ম লোপ করিয়া 

দিবার আশঙ্কা থাকে । আবার ধর্ম্মে যাহাদের অন্ধ বিশ্বাস, তর্কে 

সেবিশ্বাস যাইবার নহে, এবং তাহাদের প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে 

অশ্রদ্ধার সহিত কথা কহিতে গেলে, তাহাদের মর্মান্তিক বেদনা 

দেওয়া হয়। এইজন্ত ধর্মসংস্কারকের কার্ধ্য উদ্ধতভাবে ব! 

অনাস্থার সহিত হওয়া কর্তব্য নছে। 

অন্ত ধর্ম সংশোধনের কথ আমার বলা অবিধি। হিন্দুধন্ম 

সংশোধন সম্বন্ধে ই একটি কথা বলিব। হিন্দুধর্ম অতি প্রাচীন 
ধন্ম। কালক্রমে ইহাতে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এবং 

ইহার সংশোধনের প্রয়োজন নাই একথাও বলা যায় না। তবে 
অধিকাংশ সংস্কারক যে সকল সংশোধন অতি আবশ্যক মনে 
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করেন তাহা সমস্তই যে তত প্রয়োজনীয় এবং নিশ্চিত হিতকয় 
তাহাও বল! যায় না। যে সকল সংশোধনের আন্দোলন চলি- 
তেছে বা হইয়াছে, তাহার সম্যক আলোচনা এই ক্ষুতগ্রন্থে সম্ভব- 
পর নহে। তন্মধ্যে--(১) মুণ্তিপূজা নিবারণ, (২) পুজায় পঞ্ 

বলিদান নিবারণ, (৩) বাল্যবিবাহ নিবারণ, (8) বিধবাবিবাহ 

প্রচালন, (৫) জাতিভেদ নিরাকরণ, (৬) কায়স্তের উপনয়ন, 

৫) বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদদিগের সমাজে গ্রহণ, এই কয়েকটি 
বিষয় সম্বন্ধে এস্থলে ছুই এক কথ! বলিব। 

১। মতি পুজা নিবান্সণ। 
মুত্তিপূজ। সম্বন্ধে পূর্বেই বল! হইয়াছে, যদি কেহ মৃর্তিই ঈশ্বর 

মনে করে তাহ! নিতান্ত ভ্রম। কিন্তু যদি কেহ নিরাকার ঈশ্বরে 
মনোনিবেশ কঠিন বলিয়৷ তাহাকে সাকার মুর্তিতে আবিস্ভৃতি 
ভাবিয়! তাহার উপাসনা! করেন, ত্াীহার কার্য গৃহিত বল! যায় 

না। হিন্দুর মূর্তিপুজা যে প্রকৃত ঈশ্বরারাধন! ও শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই 
যে তাহা সেই ভাবে বুঝেন, হিন্দু পূজা প্রণালীতেই তাহার প্রচুর 

প্রমাণ আছে। হিন্দু যখন যে মূর্তির পূজা! করেন তখন সেই মুত্তিই - 
অনার্দি অনস্ত বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের মু্তি মনে করেন। অসংখ্য হিন্দুর 

নিত্যপঠিত মহিয়ঃ স্তোত্রের একটি প্লোক এই__ 
“ল্লমী স্বাস্থ যী: নগ্রঘমিনর্ন ঈত্যঘলিলি । 

মিলল গহ্ঘাল অহলিহুলহ্ঃ ত্ঘলিনি তব ॥ 

ক্ত্বীলা অন্দিহ্মাহজ স্ত্রতিত্ব লালাঘঘন্তুন্বা। 

ন্যালবীবব্যলঘি নযত্তালখারসুব ॥৮ 

ত্রয়ী, সাংখ্য, যোগ, পঞ্ডপতিমত, বৈষণবমত ইত্যাদির মধ্যে 
এইটি শ্রেষ্ঠ পথ, এটি শ্রেষ্ঠ পথ, রুচি বৈচিত্র্য জন্ত এইরূপ খু 

68৩ 

১। মুর্তি পুর! 
নিবারণ। 



জ্ঞান ও কম্মম। [ ২য় ভাগ 

কুটিল নানাপথগামী মনুষ্যদিগের তুমিই এক গম্াস্থান, বথ! নদী 
সকলের সমুদ্রই এক গম্য স্থান ।* 

এবং সকল হিন্দুর পুজ্যগ্রন্থ গীতাতেও-_ 
“ঘগমন্মহ্বলা লক্ষা অজন্লি স্মত্বঘাব্নিলা: | 

ন$নি লাম জীন্ন ঘ লন্যবিঘিঘুক্নজ্ধল্ 11১ 

(ভক্তি তাবে যে অন্ত দেবতা পুজ। করে, 
অবৈধ যদ্দিও কিন্তু পূজে সে আমারে । ) 

এই ভগবদাক্য এ কাই সপ্রমাণ করিতেছে । 

হিন্দুর সাকার উপাসনা যে প্রকৃত নিরাকার সর্বব্যাপী ঈশ্বরের 
উপাসনা, তৎসম্বন্ধে ব্যাসের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ একটি সুন্দর 
শ্লোক আছে। 

“হণ হ্ঘনিনলিনহ্ মনল ডালীল যন্বহ্টিনল। 
ফ্যন্যালিনন্বলীঘলান্তিন্ল ঘুহীকু'কীজনা হল্মমা || 

ন্যানিক্ত্ব লিহাজর্ন লমননী হন্নীঘবঘান্্াহিলা | 

ঘন্নন্ঘ' জ্যাভীক্ঘ অন্িজললাভীমনর্য লল্জলল্ ||২ 

রূপ নাহি আছে তব তুমি নিরাকার, 
ধ্যানে কিন্তু বলিয়াছি আকার তোমার । 

বাকের অতীত তুমি নাহি তব সীমা, 

স্তবে কিন্তু বলিয়াছি তোমার মহিমা । 

সর্বত্র সর্বদা তুমি আছ সমভাবে, 

অমান্ত করেছি তাহ! তীর্থের প্রস্তাবে । 

করেছি এতিন দোষ আমি মূুঢমতি 
ক্ষমা কর জগদীশ অখিলের পতি ।” 

১ গীতা ৯। ২৩। 
২ এই ল্লোক ও তাহার অনুবাদ পঙ্ডিত তারাকুমার কবিরদ্রের “পঞ্চামৃত* 

হুইতে গৃহীত। 



৬ষ্ঠ অঃ ] ধন্্নী'তিসিদ্ধ কম 

অতএব হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতা! বা বহুঈশ্বরবাদ দোষে দুষিত 

বল! উচিত নহে। 

(»্) স্ুুজাম্্ পশু লিললগান্ন ন্নিলালঞ। 
দেবোদেশে বলিদানের প্রথা ছুই কারণে প্রবন্তিত হইয়া 

থাকিবে । 

প্রথমতঃ দেবতার প্রীতির নিমিত্ত আপনার উৎকৃষ্ট দ্রব্য মমতা- 

ত্যাগপুর্ধক প্রদান করিবার ইচ্ছা মনুষ্তের আদিম অবস্থায় 

্বভাবপসিদ্ধ। ইশ্বর মনুষ্য হইতে বড় কিন্তু তাহার প্রকৃতি 

আমাদের প্রকৃতির স্তায়, সুতরাং আমাদের উৎকৃষ্ট দ্রব্য তাহাকে 

প্রদান করিলে তিনি তুষ্ট হইবেন, এইভাবে ভক্তির প্রথম বিকাশ 
হয়। এই জন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধর্ম শাস্ত্রে নরবলি, নিজ পুত্র 

বলি, ও পশুবলির বৃত্তান্ত অনেক পাওয়া যায়। যথা শুনঃশেপের 

উপাখ্যান, ১ দাতাকর্ণের উপাথান, এতব্রাহীমের উপাখ্যান ।২ 

ঈশ্বর কিছু চাহেন না, তাহার নিয়ম পালনই পরমভক্তি এবং 
তাহার গ্রীত্যর্থে বলিদান অনাবশ্তক, এভাৰ আধ্যাত্মিক উন্নতির 

সে ক্রমে মানবের মনে উদ্দিত হয়। 

দ্বিতীরতঃ প্রবৃত্তিপরতন্ত্র মন্ুষ্তের মাংসভোজনের প্রবল 

প্রবুত্তিকে কিয়ৎ পরিমাণে সংযত ও নিবৃত্বিমুখী করিবার নিমিত্ত, 

পূজায় দেবোদ্েশে পণুহনন বিধিসিদ্ধ, অন্তত্র তাহা নিষিদ্ধ, এইরূপ 

ব্যবস্থ! ধর্ম প্রণেতাদিগের কর্তৃক সংস্থাপিত হওয়াও অসম্ভব নহে। 

কিন্ত ষে কারণেই পশুবলিদান প্রথার স্যষ্টি হউক না কেন 

তাহার নিবারণ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। ঈশ্বরগ্রীত্যর্থে জীবহিংসা 

১। খখেদ ১ মণ্ডল ২৪ শৃক্ত, এ তরের ব্রাহ্মণ, ৭ম পঞ্চিক!, রাষায়ণ, 

ৰালকাণ্ড ৬১। ৬২ অধ্যায় ভ্র্টব্য। ৃ 

২। 07515, 3020]] দ্রষ্টব্য । :. / 

88৫ 

পৃজায় পশুবলি- 
দ্বান নিবারণ। 
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ও৬। বাল্যবিবাহ 
নৈবায়ণ! 

ভন্কান ও কর্ম । [ ২য় ভাগ 

প্রয়োজনীয় একথা যুক্তির সহিত মিলাইতে পারা যায় না। সাত্বিক 

পূজায় যে পণুবলিদানের প্রয়োজন নাই একথার প্রমাণ হিন্দুশান্ত্রে 
যথেষ্ট আছে ।৯ 

(৩) ব্বাল্যবিব্বাহেজ নিবাল্র। 

পুরুষের বাল্যবিবাহের কোন বিধিই হিন্দুশাস্ত্রে নাই, বরং 

প্রকারাস্তরে তাহার নিষেধ দেখিতে পাওয়া! যায় ২। তবে শ্ত্রীর 

পক্ষে প্রথম রজোদর্শনের পূর্ববে অথবা দ্বাদশ বর্ধ অতীত হইবার 

পূর্ব্বে বিবাহের বিধি ও থাকায় বাল্যবিবাহ হিন্দুধন্ান্থমোদ্িত 
বলিতে হুইবে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্রে লিখিত আছে-_ 

“জাললালব্ত্ানিভ্ বেত জব্য্তুলঘদি। 

নন্বন্লা সহজ্ছন্ন্, মুন্বন্ভীলা জদ্ডিতিন্ | ৪ 

_ খেতুমতী হুইয়াও থাক্ কন্তা ঘরে। 
তথাপি দিবেন! তারে গুপ হীন বরে ॥) 

শাস্ত্রের এই বচনের প্রতি এবং হিন্দু সমাজের এখনকার 

প্রচলিত প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বুঝা যায়, দ্বাদশ বর্যাপেক্ষা 

অধিক বয়সে ও প্রথম রজোদর্শনের পরে কন্তার বিবাহ হওয়া 

একেবারে হিন্দু ধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়। লোকে মনে করে না, তবে প্রথম 

রজোদর্শনের পর বিবাহ অপ্রশস্ত ও নিন্দনীয়। সুতরাং বাল্য- 

বিবাহনিবারপার্থে হিন্দুধরন্সংশোধনের প্রয়োজন আছে বলিয়া 

মনে হয় না। বাল্যবিধাহ হিন্দুসাজে এক প্রকার উঠিয়৷ 

১। শব্কক্সক্রমে বলিঃ শব্দ ্ রষ্টবা। 

২। মনু ৩। ১--৪। 

ও|। সন্যু ৪1 ৮৯। ৯৪ | 

৪ | মনু ৯ ৮৯। 
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ধ গিয়াছে। অল্প বয়সে অর্থাৎ কন্তার ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ বৎসর 
_ বয়সে ও পুত্রের ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ বর্ষে বিবাহ যে প্রচলিত 

আছে, তাহ। সামাজিক ব্যাপার, ধর্মসংক্রান্ত বিষয় নহে, এবং 

তাহার প্রতিকূলে যেমন অনেক কথা আছে, অনুকূলেও ছুই এক 

কথা আছে। সে সকল কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা! এই ভাগের 
তৃতীয় অধ্যায়ে হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি অনাবস্তক ৷ 

৪) হিবল্বা জিবাহ প্রঙ্ালন্ন। কার 
বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্মের অনুমোদিত নহে, ব্রহ্মচধ্য ও চির- প্রচালন। 

বৈধব্যপালনই হিন্দু ধর্মান্থুদারে বিধবার কর্তবা। বিধবাবিবাহ 
হিন্দুশান্ত্রে একেবারে নিষিদ্ধ কি না, এ কথার মীমাংসা! নিতান্ত 

সহজ নহে, তবে তাহার বিচার এখন নিশ্রয়োজন। কারণ 

বিধবাবিবাহ এক্ষণে আইন সিদ্ধ ১, এবং ধীহারা বিধবাবিবাহ 

সৃষ্ট, যদিও তীহার! সর্ববাদিসম্মতরূপে সমাজে চলিত নেন, 

কিন্তু হিন্দু সমাজ তীহাদিগকে অহিন্দু বা ভিন্নধন্্মাবলম্বী 

বলেন না। হিন্দুসমাজজ এই কথা বলেন, যে বিধব! চিরবৈধব্য 
ব্রতপালনে অক্ষম তিনি বিবাহ করুন, তাঁহার বিবাহ আইনসিদ্ধ ও 

তাহাতে কাহারও আপত্তি চলিবে না, তবে তাহার কার্ধ্য উচ্চা- 

দর্শের নহে । যিনি চিরবৈধব্য ব্রতপালনে সমর্থ তাহার কার্য উচ্চা- 

দর্শের | হিন্দুসমাজ প্রথমোক্ত শ্রেণীর বিধবাকে মানবী ও দ্বিতীয়োক্ত 

শ্রেনীর বিধবাকে দেবী বলিয্না! উল্লেখ করিতে চাহেন।, এ কথা 
অসঙ্গত বল! যায় না। যে বিধবা ইহকালের স্থখবাসন। বিসর্জন 
দিয়া পরকালের মঙ্গলকামনায় মৃতপতির ম্ত্বতি পুজাপুর্ব্বক 
পরিবারবর্গের, প্রতিবেশিবর্গেরে ও জনসাধারণের হিতসাধনে 

জীবন উৎসর্গ করেন, তাহার জীবন যে উচ্চাদর্শের, এবং তাহার 
১ এ সম্বন্ধে ১৮৫৬ খুঃ অন্দের ১ আইন ত্রষ্টব্য। 
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জ্ঞান ও কর্ম । [ ২য় ভাগ 

সহিত তুলনায় যে বিধবা ইহকালের স্থথকামনায় পত্যস্তর গ্রহণ 

করেন তাহার জীবন যে তত উচ্চাদর্শের নহে, এ কথা কি হেতুতে 

অস্বীকার কর! যাইতে পারে ভাবিয়া স্থির কর! যায় না। 

কোন বিধবার অভিভাবক তাহার বিবাহ দেওয়৷ শ্রেয়ঃ স্থির 

করিলে তিনি অনায়াসেই তাহার বিবাহ দ্দিতে পারেন, এবং 

আইন অন্থসারে সে বিবাহ সিদ্ধ। তবে হিন্দুসমাজ বিধবার 

বিবাহ অপেক্ষা চিরবৈধব্য পালন উচ্চাদর্শের কাধ্য মনে করেন। 

এ অবস্থায় বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা সেই মত পরিবর্তন- 

পূর্বক তদ্িপরীত মত সংস্থাপনের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহছে। 

কিন্তু তাহ! কি সমাজের পক্ষে হিতকর ? জীবনের আদর্শ যত 

উচ্চ থাকে ততই কি সমাজের মঙ্গল নহে? যর্দি কেহ বলেন 

সমাজের এই মত বাহার বিধবাবিবাহে সংস্যষ্ট তাহাদের পক্ষে 

স্পষ্টরূপে না হইক প্রকারান্তরে অনিষ্টকর, সে কথার উত্তর 

আছে । সম্াজকর্তৃক বিধবাবিবাহসংস্থষ্ট ব্যক্তিগণের যে অনিষ্ট 

ঘটে তাহার অনেকট! তাহাদের নিজ কাধ্যের ফল। তাহার! 

বদি বিধবার বিবাহ চিরবৈধব্য পালন অপেক্ষা ভাল কাধ্য এবং 

বিধবাবিধাহ সমাজের ও দেশের মঙ্গল নিমিত্ত প্রচলিত হওয়া 

কর্তব্য, ইতাদি কথ! বলিয়৷ চিরবৈধব্যপালনের প্রতি হিন্দুসমাজের 
যে শ্রদ্ধা আছে তাহা নষ্ট করিবার চেষ্ট। না করেন, তাহ! হইলে 

অনেকেই তাহাদের বিরোধী হইতে ক্ষান্ত থাকিবে । 

(০) জ্াত্িত্েিদ ন্িনলাকজঞ। 
জাতিভেদ বর্তমান হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ বিধান। প্রাচীন 

বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল কি দন! এবং খগবেদের পুরুষ স্ক্ত ২ 

(যাহাতে জাতিভেদের প্রমাণ আছে ) প্রক্ষিপ্ত কি না এ সকল 
সপ পপ 

১ খগবেদ ১*ম মণ্ডল, ৯* হুক্ত | ১২। 



৬ষ্ঠ অঃ] ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম । 

'*স প্রন্ধতত্বের আলোচনা, এক্ষণে জাতিভেদ রহিত হওয়া! উচিত 
কি না, এই সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। 
অনেকের মতে তাহা উঠাইয়া দেওয়! উচিত, কারণ তাহা 

নানাবিধ অনিষ্টের মূল । 

জাতিতে? প্রথা হিন্ুদিগের মধ্যে একতাসংস্থাপনের পক্ষে 

বাধাঞ্নক। এবং তাহ কোন কোন স্থলে পরম্পরের মধ্যে বিদ্বেষ- 

ভাবের স্যঙ্ি করে। তবে জাতিভেদপ্রথা যে কেবল দোষের 

এবং তাহার কোন গুণ নাই, একথাও বলা যার না। হিন্দুর 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শদ্র এই জন্মগত জাতিভেদ, পাশ্চাত্য সভ্যতার 

ধনী ও দরিত্র এই অর্থগন্ত জাতিভেদকে হিন্দুদমাজজে সম্পূর্ণ 
প্রবেশ করিতে দের নাই। অর্থঘত জাতিভেন যতদুর মর্শ- 
বেদনার কারণ হয়, জন্মগত জাতিতে? ততদূর হয় না। পাশ্চাত্য 

সমাজে ধনী ও নিধনের বতট! পার্থক্য, হিন্ুদমাজে ততটা নহে। 

হিন্দুদিগের মধ্যে একজাতীয় হইলে, কি ধনী কি দরিদ্র, সামাজিক 

বিষয়ে মকলেই সমান। এবং সেই জন্ত ধনের মর্যাদ! তত অধিক 

না হওয়ায় অর্থলালসা কিঞ্চিৎ প্রশমিত আছে। কিন্তু হঃখের বিষয় 

এই যে, সে ভাব আর অধিক দিন থাক সম্ভাব্য নহে। 

ছিন্গুর জাতিভেদ অনিষ্টের কারণ হইলেও তাহা একেৰারে 

উঠাইয়৷ দেওয়! অসম্ভব। বিবাহ ও আহার সম্বন্ধে জাতিভেদ 
হিন্দুকে অবস্তই মানিতে হুইবে। তাহার কারণ কি:তাছা এই 

ভাগের চতুর্থ অধ্যাপ্নে বল! হইয়াছে, সে কথার পুনরুক্তি নিশ্য়ে- 
জন। তবে বিবাহ ও আহার এই ছুই বিষয় বাদ রাখিয়া অপর 
সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরম্পর সন্ভাবসংস্থাপন অবশ 

৬ এবং একজাতি অপর জাতিকে তত্ব! বা অনারর কর! 

সর্বতোভাবে অকর্তব্য। 
হজ 

8৪৬৯ 
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৬ । কারছ্থের 

উপনদ্নন। 
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(৬) স্গম্ক্ছেল্ল উপপনম্্রন্ন। 

একদিকে যেমন কতকগুলি সমাজ সংস্কারক ও ধর্মমসংস্কারক 

জাতিভেদ একেবারে উঠাইয়! দিবার নিমিত্ত চেষ্টিত, অন্য দিকে 

আবার তেমনই আর কতকগ্জলি এ এ শ্রেণির সংস্কারক কায়স্থ- 

দিগকে অপর শৃদ্রজাতি হইতে পৃথকৃকরণ ও তাহাদিগের 

ক্ষত্রিয়োচিতযজ্ঞোপবীত গ্রহণ নিমিত্ত চেষ্টিত। 

কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বংশসম্ভৃত তাহার কিঞ্চিৎ পৌরাণিক১ 
প্রমাণ আছে। এবং তীহারা যে অনাধ্য শূদ্র নহেন একথা 

তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ 

সম্বন্ধ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু বহুকাল যাবং 

শুদ্রের মত মাচরণ করায় আদালতের বিচারে তাহার! শুভ্র 

বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন। . এক্ষণে কায়স্থেরা যজ্ঞোপবীত 

গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া যদি ক্ষত্রিয়দিগের পুক্রকন্তার সহিত 

তাহাদের কন্তাপুভ্রের বিবাহ দেন, সে বিবাহ আদালতের বিচারে 

সিদ্ধ হইবে কি অসবর্ণ বিবাহ বলিয়া! অসিদ্ধ হইবে, এবং কোন 

কায়স্থকর্তৃক যদি ভাগিনেয় ( অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তের পক্ষে 

নিষিদ্ধ পাত্র ) দত্তক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, সে দত্তক আইন, 
অনুসারে পিদ্ধ কি অসিদ্ধ হইবে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 

সহজ নহে, এবং উপনয়ন বিষয়ে উদ্যোগী কায়স্থমহাশয়দিগের 

একথার প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। 

১ পদ্মপুরাণ ভ্রষ্টব্য। 

২ 1700120 12%/ 13610705) ৬০]. 5, 0810002, 9610755) 7. 688 

রষ্টব্য। 



৬ষ্ঠ অঃ] ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্্ম। 

. এ) বিলাত গ্রত্যাপত ব্যক্তিগিগ্েল 
| আম্মাজে গ্রহণ।। 

ইংলগ্ডের সহিত ভারতের যেরূপ ঘনিষ্ঠ নন্বন্ধ, এবং বর্তমান- 
কালে লোকের যেরূপ নানাবিধ প্রয়োজন, তংগ্রতি দৃষ্টি রাখিলে 
অনায়াসে দেখা যায় হিন্দুর বিলাতে ও অন্তান্ত দুরদেশে গমন 

এক্ষণে আবশ্তাক ! সুতরাং বিলাত ব! সেইরূপ অন্ত কোন দূরদেশ 

হইতে প্রত্যাগত হিন্দুকে সমাক্তে গ্রহণ না করিলে হিন্দুসমাজ দিন 
দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িবে । একথ! সকলেই বুবিতেছেন, আর 

তাহ বুঝিয়া অনেকেই বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিকে অবাধে সমাজে 

লইতে প্রস্তুত আছেন, এবং আবশ্তক হইলে লইতেছেন। কেহুবা 

সমাজের মর্ধযাদারক্ষার্থে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গৃহে লইতে- 
ছেন। তবে অনেকেই আবার হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা 
করিতে সম্মত হয়েন না। বাস্তবিক অতক্ষাভক্ষণে হিন্দুধর্ম 

সারে লোকে পতিত হয়, স্থতরাং সর্ববাদ্িসম্মতরূপে বিলাত প্রত্যা- 

গত ব্যক্তিদ্দিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহাদের 

বিদেশে অবস্থিতিকালে সেইনকল অভক্ষ্যতক্ষণে নিবৃত্ত থাকা আব- 

স্টক। যদি তাহ! সহজ ও সঙ্গত হয়, তবে যে সকল হিন্দুবিলাতযাত্রী 

হিন্দু থাকিতে ও হিন্দুমাজে চলিতে ইচ্ছ! করেন, তাহাদিগের সেই 
নিয়মে চলাই কর্তব্য, এবং তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়! যায়। 

অতএব তাহা সহজ ও সঙ্গত কিন! এই কথা অগ্রে বিবেচ্য । " 

অন্মান পোনের যোল বৎসর পূর্বে এ বিষয়ের একবার 

জান্দোলন হয়, এবং তাহাতে হিন্দুসষমাজেরও বিলাতপ্রত্যাগত 
ব্ক্তিদিগের মধ্যে কএকজন মান্তগণ্য লোক উৎসাহী ছিলেন | 

সেই সময় ছুই একজন সন্ত্রস্ত হংরাজকে ও বিলাত প্রত্যাগত 

বাঙ্গালীকে ' জিজ্ঞাসা করায় জান! গিয়াছিল, বিলাতে সম্ভবমত্ 
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৭। বিলাত 
প্রত্যাগতব্যকতি- 
দবিগের সমাজে 
গ্রহণ। 



৪৫২ জান ও কণ্প্ন। [ ২য় ভাগ 

ব্যয়ে ছোট খাট হিন্দু আশ্রম স্থাপিত হইতে পারে, এবং তথায় 
হিন্দুর উচিতমত আচরণ করিয়া, ও ইচ্ছা করিলে একেবারে 
নিরামিষফভোজী হুইয়া, লোকে অনায়ামে থাকিতে পারে। হিন্দু 
অধ্যাপক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গিয়াছিল, হিন্দুর 

উচিত আচরণ করিয়া! কেহ বিলাতে থাকিলে তাহাকে হিন্দুসমাজে 

গ্রহণের কোন বিশেষ বাধা নাই । কিন্তু এই প্রস্তাবের উদ্তোগী- 

দিগের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় তাহ। কার্যে পরিণত হয় নাই। 

তবে এখনও মধ্যে মধ্যে একথা উঠে, এবং কালক্রমে বিলাতে 

হিন্দু আশ্রম স্থাপিত হইতে পারে এ আশা! ছরাশা! বলিয়! একেবারে 

পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। ধাহার! ব্যারিষ্টার শ্রেণির 

ব্যবহারাজীব হইবার নিমিত্ত বিলাত যাত্রা করেন, তাহাদের পক্ষে 
এই আপত্তি হইতে পারে, স্টাহাদের শিক্ষার্থে স্থাপিত “ইন্* নামক 

বিদ্ভামন্দির সকলের নিয়মানুসারে সকল ছাত্রকে একত্র হ্ইয়৷ 

নিয়মিতসংখ্যক ভোঙ্গে যোগ দিতে হয়, সুতরাং তীহার্দের হিন্দু 

আশ্রমে থাক! চলিবে ন!। কিন্তু এ আপত্তি অথগ্ুনীয় বলিয়া 

মনে হয় না। হিন্ুসাজ হইতে উপযুক্ত রূপে আবেদন হইলে, 

ইনের কর্তৃপক্ষের হিন্দুছাত্রের সম্বন্ধে তাহাদের প্রচলিত নিয়মের 

ষে একটু বাতিক্রম করিতে সম্মত হইবেন না, এরূপ আশঙ্কা 
হয় না। 

বিলাতে গিয়াও হিন্দু বিগ্যার্থী ইংরাজের সহিত সম্পূর্ণ রূপে ন! 
মিশিয়! যে হিন্দু আশ্রমে পৃথকৃভাবে থাকিবে, ইহ! অনেকে অসঙ্গত 

মনে করেন । তাহার! বলেন এটা হিন্দুয়ানির অন্তার আবদার । 

কিন্তু হিন্দুয়ানির পক্ষে ইহা! বল! যাইতে পারে যে, হিন্দুর ইংলগ্ডে 
গিয়াও নিষিদ্ধ মাংস ভোজন স্বাস্থের অহিতকর ভিন্ন হিতকর নহে। 

এবং যথ! তথ! যাহার তাহার হস্তে অন্নগ্রহণ করাও তত্রপ। স্বার 



৬ষ্ঠ অঃ] ধন্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম। 

একত্র আহার ন! করিলে যে মিশামিশি হয় না একথাও তত 

প্রবল বলিয়া মনে হয় না। সদালাপে মনের মিলনই উৎকৃষ্ট 
মিলন। ভোজে একসঙ্গে মিলন তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট । 

অতত্বযতীত ইংলগ্ডে হিন্ুআশ্রম স্থাপন এবং তথায় হিন্দু 

আচারে হিন্দুদিগের অবস্থিতি, হিন্দুজাতির গৌরব ভিন্ন লাঘবের 
কারণ নহে। 

বিলাতযাত্রীর পক্ষে হিন্দু আচারে চলা! কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য 

হইতে পারে, অসাধ্য নহে । 

ধর্্মসংস্কারকদ্দিগের মনে রাখ! আবশ্তাক যে, ধর্মপরিবর্তন ও 

ধর্মনংশোধন ছুটি পৃথক্ ব্যাপার। যদি হিন্দুধর্মের পরিবর্তে 
অন্যধশ্ম স্থাপন করা কর্তব্য হয় তাহা ভিন্ন কথা । কিন্তু হিন্দুধশ্ব 
বজায় রাথিয়! তাহার কেবল সংশোধন করিতে গেলে, তাহার 

কোন উৎকৃষ্ট অংশ, যথা সাত্বিক ও সংযত আহারের নিয়ম, সম্বন্ধে 

কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। 

৪৫৩ 



কর্ণের উদদেগ্য। 

হনগুশ্ম অধ্যযান্্ | 

কর্মের উদ্দেশ্য। 

কর্মম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলা হইয়াছে । এক্ষণে কর্মের 

উদ্দেন্ত সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা বলিয়া এই পুপ্তক সমাপ্ত করা 

যাইবে। 

আমাদের অভাব ও অপূর্ণতা প্রযুক্ত আমাদিগকে নানা 

ছুঃখভোগ করিতে হয়। সেই অভাব ও অপূর্ণতা পুরণ দ্বারা 
দুঃখনিবারণের ও মুখলাভের নিমিত্ত আমরা নিরন্তর কর্মে ব্যাপৃত। 

কিন্তু তাহাই যদি হইল, তবে যে কন্মু সুখকর তাহা না করিয়া, 

কোন্ কর্ণ কর্তব্য ভাহ! জানিবার ও তাহাই করিবার নিমিত্ত আমরা 

চেষ্টিত হই কেন? ন্ুুখলাত কি তবে কর্মের চ৫ম উদ্দেন্ত নহে? 

ইহার উত্তরে সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে, কর্মের চরম 

উদ্দেশ স্থখলাত বটে, কিন্তু সে সুখ ক্ষণন্থায়ি সামান্ত সখ নহে, 

তাহা চিরস্থায়ি পরমন্খ, এবং কর্তব্য কর্ম করিলেই সেই সখ লাভ 

হয়। যে অপূর্ণতা আমাদের দুঃখের কারণ, মেই অপূর্ণতাই 
দূরস্থ চিরস্থায়ি পরম সখ কি তাহা দেখিতে দেয় ন| এবং নিকটের 

কষণন্থায়ি সামান্ত মুখের নিমিত্তই আমাদিগকে সচেষ্ট রাখে। 

ূর্ণজ্লানলাভ হইলে, যাহ! পরম সুখ কেবল তাহাই সুখ বলিয়া 

(৫ 



৭ম অঃ ] কন্মের উদ্দেশ । 

জানিব, এবং বাহ কর্তব্য কম্ম কেবল তাহাই করিব, যাহ! শ্রেয়ঃ 

কেবল তাহাই প্ররেয়ঃ বলিয়া বোধ হইবে । কিন্তু সেই জ্ঞান- 
জন্মিলে এবং পূর্ণতা লাভ হইলে, আর ছুঃখ থাকিবে না, এবং কর্ম 
করিবার অধিক চেষ্ট! থাকিবে না। জ্ঞানের যখন এমন ক্ষমতা, 

তখন 

“জ্যাঘন্ী উন্ জন্মধভী লনা স্তুত্রিলীলাহুল। 

নন্ লি জন্মথ্ি ঘীৰ লাঁ লিম্বী্পমলি ত্সন্র 1” ১ 

€ কর্ম হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ যদি জনার্দন, 

তবে কেন কর্মে মোর কর নিয়োজন ?) 

অর্জুনের এই প্রশ্ন সকলের মনে উঠিবে। কিন্তু তাহার উত্তর 
গীতাতে তগবদ্বাক্যেই পাওয়া! যায়-__ 

“ল ন্বলব্মানলা্মোল হ্ধন্খী দ্ুমী$নুল । 

ল ন্মর্বন্মললাহ্ন প্রির্ত্ি লমঘিযক্ড্লি 11৮ ২ 

( কর্মমঅনুষ্ঠান বিন! নৈফম্ম্য না মিলে । 

সিদ্ধি লভা নহে শুধু সন্তাস লইলে ॥) 

নৈষ্কন্ম্যলাভের নিনিনই কন্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন । 

কন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভই কন্মের চরম উদ্দেগ্ত, একথাটি 

শুনিতে আপাততঃ যদিও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু 

ভাবিয়া দেখিলেই বুঝ! যাইবে ইহা প্রকৃত তত্বকথা। কর্ম করিতে 

করিতে কর্ম করিবার ইচ্ছা ও শক্তি বুদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু সেই 

চিকীর্যা ও কর্্মকুশলতা কর্মানুষ্ঠানের নিকটলক্ষ্য ও প্রথম 

উদ্দেশ্ত, তাহার দুরলক্ষা বা চরম উদ্দেপ্ত নহে। আমাদের 

অনিবার্ধা অভাবপুরণ ও জ্ঞানপিপাসাতৃপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি 

কার্ধা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । তাহা সমাধ! হইলে কথঞ্চিং অভাব- 

১ গীতা, ৬।১। ২ গীতা, ৩।৪। 
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প্রথমে কর্তে 
প্রবৃতি, ও 

পরিণামে কর্ম 
হহতে নিষ্কৃতি 
লাস । 



কর্ের উদ্দেত্য- 

দিবিধ, সকাম 
ও নিষাম। 

জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ২য় ভাগ 

পুরণ ও জ্ঞানলাভ প্রযুক্ত ক্রমশঃ কর্ানুষ্ঠানে ব্যগ্রতার হাস হইয়া 

জীব নিবৃত্বিমার্গের পথিক হয়। কর্মে অভ্যাসত্বার! যে বতশীন্ত 

আবশ্তক কর্ম্মগুলি সমাপ্ত করিতে পারে, মে ততশীত্র নৈষবর্ময 

বা মুক্তি লাভের চিস্তা করিতে সময় পায় । কিন্তু মানবজীবনের 

কর্তব্য কর্ম গুলি না করিয়া, মানব হৃদয়ের কামন! তৃপ্ত না করিয়া, 

নিবৃতিমার্গ অনুসরণে (বুদ্ধ চৈতন্তের কথা বলিতেছি না) দাধারণ 
মনুষ্য কখনই সমর্থ হইতে পারে না। মানবজীবনের কোন 

কার্যযই করিলাম না, এই মর্শ্পীড়ক চিস্ত, এবং অতৃপগ্তবাসনা- 

পূর্ণহৃদয়, মুক্তিপথচিস্তার সম্পূর্ণ বাধাজনক | এই কারণেই 

গৃহস্থাশ্রম গ্রহণের ও ধর্মকর্মীন্ুষ্ঠানের নিমিত্ত হিন্দুশান্ত্রের বিধি । 

জীবনের প্রারভ্ে যেমন কর্মে প্রবৃত্তি অনিবার্য, জীবনের 

শেষভাগে তেমনই কর্মে নিবৃত্তি অবশ্তস্তাবী। তবে যথাসম্ভব 

কর্তবাকর্্ম সম্পন্ন ও হৃদয়ের বাসন! পরিতৃপ্ত করিয়া মুক্তিচিস্তার 

সময় থাকিতে থাকিতে ধিনি নিবৃত্িমার্গগামী হইতে পারেন, 

তিনিই প্রকৃতনুখী, এবং তাহারই কর্ম, কর্মের প্রকৃত উদ্দেশ, 

অর্থাৎ কন্মে নিবুত্তিলাভ, সাধিত করে । 

কর্মের উদ্দেশ্তআলোচনায় দেখা গেল, সেই উদ্দেশ প্রথমে 
কর্মফলের কামনা ও পরিণামে সেই কামনার নিবৃত্ি। অতএব 

তদনুসারে কন্মীকে সকাম ও নিফাম এই ছুই শ্রেণিতে ভাগ করা! 

যাইতে পারে। সকাম কর্মীর কর্মের উদ্দেশ্ত কর্ম্মফললাভ, এবং 

তাহার কর্মে নিবৃত্তি, যদিও পরিণামে অবশ্থস্তাবী তথাপি 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, তাহার কণ্মানুষ্ঠান হইতে ঘটে না, তাহার কর্ণ 

করিবার শক্তিহ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আইসে। কেবল নিষাম কর্মীর 
কণ্মানষ্ঠানের উদ্দেন্তা কর্মে নিবৃত্তি। ইহাতে অনেকে মনে 

করিতে পারেন, তবে ত সকাম কর্ম্থাই শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহার কর্শে 
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নিবৃত্তি নাই, এবং তীহার ভ্বারাই পৃথিবী অধিক উপক্কত হইতে 

পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে এ কথা 

ঠিক নহে। 

সকামকর্খ্নীর কন্মে পৃথিবীর হিত হইতে পারে সত্য, কিন্ত 
তাহা মূলে শ্বার্থপ্রণোদিত, এবং কর্মীর স্বার্থের নিমিত যতদুর 
তাহ! অন্তের হিতকর হওয়া আবশ্তক, কেবল ততদুর মাত্র পৃথিবীর 

হিতকর হুইবে। সকামকর্ত্সী যদি দেখেন নিভৃতে পৃথিবীর কোন 
বিশেষ হিতসাধনে যশোলাভের সম্ভাবনা অল্প, কিন্তু প্রকাশ্তে 

অপেক্ষাকৃত অল্পহিতকর কার্ধ্যে প্রচুর যশ, তাহা হইলে তিনি 

প্রথমোক্ত কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত কার্যেই নিযুক্ত 
হইবেন। অনুষ্ঠিত কা্্যসাধনপক্ষে নিষ্ষাম অপেক্ষা সকামবকর্মী 
অধিকতর দৃঢ়ব্রত হইতে পারেন, কিন্তু কাধ্যসাধনের উপায়- 
উদ্ভাবন সম্বন্ধে নিফামকর্্মী ষতদূর হিতাহিত বিবেচন! করিবেন, 
সকামকর্ত্থীর তাহ! করা সম্ভবপর নহে। তিনি কার্যযসাধনদ্ারা 

যে ফল হইবে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ এতই বাগ্র 

থাকেন যে, কার্্যসাধনের উপায়ের দোষগুণের প্রতি তাহার 

বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। নিফামকর্ম্ী কেবল কর্তব্জ্ঞানে করে 

প্রবৃত্ত হয়েন, সুতারাং অসদুপায় অবলম্বনের প্রবৃত্তি তাহার কখনই 

থাকিতে পারে না। অসছুপায়ে সৎকর্ম সাধনের প্রবৃত্তি সকাম 

কর্মীর অনেক স্থলে হইবার সম্ভাবনা, নিষ্কামকন্ম্নীর পক্ষে তাহা 

কখনই ঘটিতে পারে না। এতস্তিন সকামকর্থার কর্মের সঙ্গে 

সঙ্গে অকর্্মও খঘটিতে পারে। নিষ্কামকর্মী সময়ে সময়ে নিষর্মা 

হইতে পারেন, কিন্ত কখনই অকর্্ণ করিতে পারেন না। সুতরাং 

সকামকর্্ীর কম দৃশ্ততঃদৃঢ়তা৷ ও অত্যুন্তন পূর্ণ হইলেও, তাহ 

যে পরিণীমে নিফামবর্্মার ওদ্ধত্য ও আড়ম্বরশুন্ত কর্মাপেক্ষা 

9৫৭ 

শ্রেষ্ঠ তা ৷ 
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পৃথিবীর অধিক হিতকর, এ কথ স্বীকার কর! যায় না। সকাম- 

কর্মীর আড়ম্বরপূর্ণ কর্মের ঝঞ্চাবাত ও মেঘগর্জন সমদ্বিত বৃষ্টির 
সহিত তুলন! করা যাইতে পারে, এবং নিষফ্াম কর্মীর সমারোহ- 
শুন্য কর্ম মৃহুমন্দসমীরণ ও ধীরে ধারাবর্ষণের সহিত তুলনীয় । 

একের দ্বার! পৃথিবীর হিতাহিত উভয়ই ঘটে, অপরের দ্বারা হিত 

ভিন্ন অহিতের সম্ভাবন! নাই। 

তাহার পর নিষ্কামক্মীর দৃষ্টান্ত, সংলারে কেবল শুভকর নহে, 

অতি আবশ্তক বটে। ননুষ্য স্বভাবতঃ এত স্বার্থপর যে, মধ্যে 

মধ্যে নিষ্ধামকল্মীর নিঃম্বার্থপর কন্মানুষ্ঠানের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক 

দৃষ্টান্ত না থাকিলে, সকামকর্ম্ীদিগের স্বার্থসংঘর্ষণে সংসার 
বিষম সন্কটস্থল হইয়া পড়িত। 

সকাম কর্ম ও নিষ্ষাম কর্মের মধ্যে আর একটি গুরুতর প্রভেদ্ 

আছে । সকামকন্্ী ফলকামনায় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া সেই 
ফলের বাধাজনক সমস্ত শত্তিকে পক্রজ্ঞান করিয়। স্বার্থসমুত্তেজিত 

তীব্রতার সহিত তাহাদের বিরুদ্াচরণে রত হয়েন। সত্য ৰটে 

জড়জগতের স্পষ্প্রতীয়মান অপ্রতিহত শক্তির সহিত সেরূপ 

আচরণ চলে না, এবং কৌশলে সে সকল শক্তির গতি ফিরাইয়া 

তাহাদিগকে স্বকাধ্যসাধনোপযোগী করিতে হয়। কিন্তু চৈতন্ত- 

জগতের নিভৃত শাক্তসমুদয়কে কর্মকললাভের উদ্দাম উত্তেজনায় 

উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সহিত সকামকন্্ী সম্মুখ সংগ্রানে প্রবৃত্ত 

হয়েন, এবং তাহাতে বাঞ্চিত ফললাভ না হইয়া অনেক স্থলে 

কুফল ফলে। এইব্নপে সকামকর্ম্মীরা সঙ্কল্লিতকাধ্যসাধনে ব্যগ্র 

হইয়া অন্তের স্থখ ছুঃখ বা হিতাহিতের প্রতি, কি অন্তের 

সম্ভাবনীয় শত্রুতার প্রতি, দৃকৃপাত না করিয়! কার্যে অগ্রসর 
হয়েন, এবং নিজের ইষ্টসিদ্ধি হউক আর ন। হউক, অনেক সময়ে 
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অন্তের অশেষ অনিষ্ট করেন। সকামকর্ম এই প্রকারে অনেক 

স্থলে কর্মীকে মোহান্ধ করিয়৷ জগতের নিভৃত শক্তির সহিত বৃথা 

গ্রামে ব্যাপূত করে। নিফামকর্্নীও কর্তব্যসাধনে সচেষ্ট 

হয়েন বটে, কিন্তু তিনি জড় ব! চৈতন্ত জগতের কোন শক্তিকেই 

উপেক্ষা করেন না, বরং জগতের সমগ্রশক্তির সহায়তা গ্রহণে 

কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হয়েন। অতএব এ কথা বলা যাইতে 

পারে, সকামকর্মের উদ্দেঠ অনেকস্থলে জগতের অপ্রত্যক্ষ 

শক্তির সহিত সংগ্রামদ্বারা কাধ্যসাধন, নিফাম কর্মের উদ্দেহ্থা, 

সেই শক্তির সাহায্যে কর্তব্যপালন। 

উপরে বল! হইয়াছে কর্মের চরম উত্দেশ্ত কন্ম হইতে নিষ্কৃতি- কর্খ হইতে 

লাভ। 'কিন্ত আপত্তি হইতে পারে তাহ কিরূপে সম্ভাব্য? রা 

গতিমাত্রই কর্ম। জগৎ একমুহুর্তও স্থির নহে, নিরস্তর গতিশীল, | 

অর্থাৎ কর্মমণীল। সুতরাং ব্রন্মের পৃর্ণনিখিলতা অপরিবর্তনশীল 

ও নিক্ষ্িয় হইলেও, তাহার ব্যক্তাংশ, এই পরিদৃশ্তমান জগৎ, 

কন্মশীল। অতএব কন্মের বিরাম কিরূপে হইবে? একথার 

উত্তরে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন জীব, 

আমি এ কর্ম করিলাম, আমি এই কাব্য করিতেছি, এই অহংজ্ঞান 

হইতে, ব্রন্মের সহিত মিলনদ্বারা, নিষ্কৃতি লাভ করিবে। এবং 

তাহার পর ব্রন্ষের ব্যক্তশক্তি কর্মে ব্যাপৃত থাকিলেও ব্রন্মেবিলীন 

জীব আর আপনাকে কর্মে নিযুক্ত বোধ করিবে না। . 

কর্মের চরম উদ্দেন্ত মুক্তিলাভ সাধনের নিমিভ'প্রথম হইতেই জগতে কর্মের 

যত ও সাধুভাবে কর্মানুষ্ঠান আবশ্তক। জগতের অনন্ত শক্তি- গতিপথমুখী। 
তাহা ধার 

নিচয়ের সহিত নিজের ক্ষুদ্রশক্তির বিরোধ বাধাইয়া৷ তাহাদের উপর হইলেও ধৰ। 

আপন প্রাধান্তসংস্থাপনের বুথ! চেষ্টা না' করিয়া, তাহাদের সহিত 

সখ্যসংস্থাপনপৃর্বক তাহাদের সাহায্যে কর্তব্যপালনের চেষ্টা করা 



৪৬০ জ্ঞান ও কর্ম্ম। [ ২য় ভাগ 

কর্মীর একমাত্র সছ্পায়। কিন্তু সেই সছুপায় শীত অন 
লোককেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়। তবে সৃষ্টি বিড়ম্বনা- 
মূলক এবং মানবের কর্ধানুষ্ঠান পরমার্থলাভের বিরোধি ? একথাও 

বলিতে পার! যায় না, কেন না তাহা বলিতে গেলে বিশ্বনিযস্তার 

নিয়মের প্রতি অনাস্থা দেখান হুয়। প্রকৃত কথা এই যে, সংসারে 

কর্মের ও কন্ত্ীর গতি ক্রমশঃ অতি ধীরে ধীরে সুপথের দিকে, 

কিন্তু ধীরে ধীরে হইলেও তাহা গ্রব সুপথমুখী । 
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আত্মজ্ঞান 
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আত্মার ক্রিয়। ত্রিবিধ, জানা, অনুভব করা, ও কাধ্য করা 

স্বতন্ত্রত! আছে কিনা 

ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে কি না 

আমি আমার স্বরূপ 

আরিষটলের গ্রন্থের উল্লেখ ( 018090 ) 

মতের উল্লেখ 

আলোচনা যুক্তিমূলক ও শাস্ত্মূলক 

আলোচনার ভাষ। 

ইউবর্ওয়েগের গ্রন্থের উল্লেখ (18156010 ০£ 11১81090000 ) 

হ্চ্ছা 
ইতিহাস 
ইথার 

ইন্দ্রিয় স্ফুরণ 
ইন্দ্রিয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ 

ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের কর্তব্য কর্ম 

২৪২ 

২৪৯ 

৪৩. 

২৬৪ 

২৬৯ 

১৩৮ 

১৭২ 

১৬,২০ 

২৬ 

২৩ 

২৫ 

৪৭ 

১১ 

প 

১৩৮ 

৫৬ 

৭৫ 

১৪৪ 

৯৮ 

৪৪ 

১১৭ 

৪২৯ 



বর্ণমালানুক্রম সুচী । ৪৬৩ 

বিষয় 

ঈশ্বর ব্যক্তিভাবাপন্ন কি ন পু ৪৩২ 
উপাসন! কাম্য ৪ ৪৩৬ 
উপাসন! নিত্য -** ৪৩৪ 
খগবেদের উল্লেখ ৪৩৫, ৪৪৫১ ৪৪৮ 
একচেটে ব্যবসাক়্ ৮০, ৩৭৫ 
একধর্ম্মাবলম্বি সমাজ *০* ৩৬১ 

একেশ্বর তন্ত্র রম ৪৫ 

এন্সাইক্লোপীডিয় ব্রিটানিকার উল্লেখ **- ৩৪০, ৩৭৩ 

এঁতরেয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ ৫ ৪৪৫ 

ওয়াইন্দের গ্রন্থের উল্লেখ (100181)7067)0 %00 19101008010) ২০২ 

ওয়েবরের গ্রন্থের উল্লেখ (11985 0 008 1১010022610) 01 156) ২১৩ 

কম্টির গ্রন্থের উল্লেখ (9936900 0? 103101%8 1১01169 ) ৮০, ৩০৪ 

করসংস্থাপন ৮** ৪২৩ 

কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় ই ৬৯ 

কর্তবাতার লক্ষণ ২৪৫ 

কর্তিব্যত] নির্ণয় ১০০ ২৫৫ 
কর্তব্যতার গুকত্বের তারতম্য নিরূপণ ৮" ২২ 

কর্ড! স্বতন্ত্র নহে প্রকৃতিপরতন্ত ৮৮১১ ২২৭ 

কর্তার প্রকৃতিপরতন্ত্রতা ধর্মের বাধাজনক নহে রা ৮২ 

কর্ম সকাম ও নিষ্ষাম রঃ *০* ৪৫৬ 
কর্মাকর্ম্মের ফলাফল ৮ ২৩৯ 

কর্মের উদ্দেশ্ঠ - 888 

কার্কের গ্রন্থের উল্লেখ ( 77101০£ ) ১০০835৫ 

কলন! ট ৮৮০০ ই৩০৫৯- 



৪৬৪ ভান ও কর্ম । 

বিন পৃ! 

কল্পনার বিষয় রে ৫১ 
কল্পনার নিয়ম ৫ ৫১ 

কবিরাজী ও হাকিমী ওষধ পরীক্ষা রি ২০০ 

কাণ্টের গ্রন্থের উল্লেখ ( 01161009০01 7079 13888010 ) বী ৩৪ 

কায়স্থের উপনয়ন হী ৪৫০ 

কারণজ্ঞান অসম্পূর্ণ রর ১১৯ 

কার্য কারণসম্বন্ধ ৩৫, ২২৭, ২৩৯ 

কাল্* পিয়ার্সনের গ্রন্থের উল্লেখ (0:8050)8 01 801600) *** ৩৩,৯১,১২৮ 

কাল ও দেশ কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে, তাহা জ্ঞে় পদার্থ ৩৪ 

কিগারগাটেন প্রণালী ১০০ ১৫১,১৬৬ 

কেম্বিজ বিশ্ববিদ্তালয়ের পঞ্জিকার (091970087) উল্লেখ *** ২২০ 
কোকিলেশ্বর বিগ্ধারত্বের গ্রন্থের উল্লেখ রঃ ৮৮ 
কোল্ক্রকের গ্রন্থের উল্লেখ (11298 ০1 [71700 148) ৮০৭ ৩৪০৪ 

ক্যা্ছেলের গ্রন্থের উল্লেখ (11599 ০07 6199 69188001107) ৯০৪ ২৮৬ 

ক্রমবিকাশ বা বিবর্তবাদ রি ১০২ 

ক্ষমাশীলতা৷ ভীরুতা নহে ১৯ ২৬৬ 
গণিত ৪ ১৩৯ 

গণিতের গরিষ্ঠ ফল নিরূপণের নিয়ম জীবনের জনেক কার্যে প্রযোজ্য ১৫৩ 

গতির কারণ ৮ ১৮০ 
গতি ও স্থিতির আবর্তন হা ১০৬ 

গরষ্টেভ লি বনের গ্রন্থের উল্লেখ (১০1361010 ০01 7180661) তত ৯২১১৩৮ 

গীতার উল্লেখ ১০২৪,১০৭,১৩৩ 
গুরুশিষ্য সন্বন্ধ ৮০, ৩৮৬. 

গোল্ড স্মিথের গ্রন্থের উল্লেখ (95911৩:) *** ২১১৯১৪১৪ 



বর্ণমালামুক্রম সূচী । 

বিষয় 

গ্রোটের গ্রন্থের উল্লেখ (75607 ০ 07:9909) 

চরক সংহ্তার উল্লেখ 

চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কর্তব্যত৷ 

চিন্তা ও ভাষার সম্বন্ধ 

চিরবৈধব্য উচ্চাদর্শ 

চেষ্টা বা প্রযত্ব 

চৈতন্তাৈতবাদ 

ছাত্রনিবাস 

ছাত্রের সহিত শিক্ষকের সহানুভূতি আবশ্থক 

ছান্দোগা উপনিষদের উল্লেখ 

জগতে শুভাম্তত কেন 

জগৎবিষয়ক জ্ঞান অপূর্ণ কিন্তু ভ্রাস্ত নহে 

5৬৫ 

পৃষ্ঠা 

৩২০,৩৮৬ 

৩৮২ 

€গ 

৩৩৩০৪ 

১ ২৪১৮০১,২৪৩ 

খুব 

১৮৫ 

১৬৮ 

৬০,১০৭১৪৩৩ 

১০৯ 

৩৩ 

জগদীশচন্দ্র বস্থর গ্রন্থের উল্লেখ (1951091859 110 01)9 15108 ৪ 803 

ঘি ০০0-4 ছ17),) 

জড়বিজ্ঞান 

জড়াদৈতবা 

জাতিভেদ 

কতদূর রহিত কর! সম্ভবপর 

জাতি বসন্ত কি কেবল নাম মাত্র 

জাতীয় শিক্ষা 

জীবন সংগ্রামকে জীবন সথ্যে পরিণত কর! 

জীববিজ্ঞান 

জাত 

_ দেহ নহে দেহী 

0৬ 

১৬১৪৭ 

৩৫৪,৪৪৮ 

৫৬ 

১৭৭ 

২৯, 

১৪%, 

৯১১ 



» ৬৬ . জান ও কর্ঘ। 

বিষ পৃষ্ঠা 
জ্ঞাতি বন্ধু আদির প্রতি বর্তব্যত৷ রা ৩৩৮ 

, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরাপেক্ষি রি ২,২২৫ 

জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রতেদ পি ১৯ 

জ্ঞান নির্বিকল্প ও সবিকল্প 2 ৬ 

জ্ঞানলাভের উদ্দেস্ত রম ২০৩ 

উপায় রা ১২৪ 

জানবুদ্ধি অণ্ডভ নিবারণের কারণ সর্বত্র হয় ন **. ২১৪ 

জ্ঞানশবের ছুই অর্থ রি ৯ 

জ্ঞানান্ুশীলন সমাজ রর ৩৬৩ 

জ্ঞানের নিয়ম 3 ৩৩ 

জ্ঞানের সীম! ৪ ১১৬ 

জ্ঞের *" ২৭ 
ও জ্ঞাতার অপূর্ণ জ্ঞানে পার্থক্য রর ২৭ 

জ্ঞাতার-জ্ঞানের নিয়মাধীন রঃ ৩৩ 

দ্বিবিধ, আত্মা ও অনাত্ম! ৮০০ ২৮ 

, জ্ঞেয়ত্ব পদার্থের অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে ১০০. ৮ 

| চিরানারি। গ্রন্থের উল্লেখ (7196০: ০£ 00০ 7১6০7 ০1 

17০00901176), -ত ৩৭১ 

ও টল্টোরা ( কাউন্ট ) মতের উল্লেখ ৮০. ২১৯ 

, ডয়সেনের গ্রন্থের উল্লেখ (85510105109) ১০০8৮,১২৮ 

-ঘ্ডারউইনের গ্রন্থের উল্লেখ (1)990920) ০0৫ 2187) 8. ভিড ৫৭১৫৮ 

£হ৫ডকার্টের মতের উল্লেখ রি, ৩: ৪হ 
:আরাকুমার কবিরত্বের পঞ্চামৃত গ্রন্থের উল্লেখ ১০০:5:898 

১৫জিগুপ তত্ব . | ৪51 ৩৬ 



. বর্ণমালানুক্রম সুচী । 

বিষয় 

দণ্ডিতের সংশোধন 

দাতা গ্রহিত। সম্বন্ধ 

দার়ভাগের উল্লেখ 

দাস দাসীর উপর পুত্রকন্তার পালনের ভার দেওয়া! অবিধি 
দেশ ও কাল কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিন্ম নহে, তাহ 

পদার্থ 

ছৈতবাদ 
ধর্ম ঘট 

ধর্ম নীতি 

সিদ্ধ কর্ম, ঈশ্বরের প্রতি 
মনুষ্যের প্রতি 

ধর্ম শিক্ষা সাধারণ ও সাম্প্রদায়িক 

ধন্ম সংশোধন 

ধর্ঘ্মানুশীলন সমাজ 
নাম ও জাতি 

চিন্তার সহায় কিন্তু অনন্ত উপায় নে 

নিউটনের গ্রন্থের উল্লেখ (27100179189) 

নিজ্রা ও বিশ্রাম 

নির্বিকল্প জ্ঞান 

নিবৃতি ও প্রবৃত্তি 

মার্গগামীর প্রাধান্ত 

নিবৃতিবাদ 
নিষ্কাম কর্মের শ্রেষ্ঠতা 
৬৬৫১ _ ৫৮৮৮ 

জ্ঞেয় 

৫ 

৩১৮ 

৩৪ 

৮৪৯ 

৩৭৫ 

১৪৭,৪২৮ 

৪6২৯ 

৪৩৭ 

৪৩৮ 

86৬ 

৩৬১ 

গত 

€ঙ 

১২২ 

১৩হ 

ণ€ 

ণষ্ঃ 

এ 

৪৫৭ 



৪৬৮ জ্ঞান ও কর্ম । 

বিষয় 

নৈতিক শিক্ষা 

ভায়বাদ 

পদার্থ 

পদ্দার্থের প্রকারনির্ণয় 

পদ্দের নিমিত্ত নির্বাচনের নিয়ম 

পদ্মপুরাণের উল্লেখ 

পরিভাষাপ্রয়োগের নিয়ম 

পরীক্ষা 

পশ্ডবলিদান 

পাত্রপাত্রী নির্বাচন 

পারিবারিক নীতি 

পিতামাতার সম্বন্ধে কর্তবাতা 

পুব্রকন্তার সম্বন্ধে কর্তব্যতা 

চিকিৎসা 

শিক্ষা 

পুস্তকের দোবগুণ 

প্রজাতন্ত্র, বিশিষ্ট 

সাধারণ 

প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য 

প্রতিবাসি সমাজ 

প্রত্যক্ষ 

প্রভৃভৃত্য সম্বন্ধ 

প্রমথনাথ তর্কভৃষণের “মায়া বাদ” গ্রন্থের উল্লেখ 

প্রযত্ব বা চেষ্টা 

১৩৫ 

২৪৮ 

১৪ 

৪8৫৩ 

১৪৯৩ 

8৪৫ 

২৯৬ 

২৭৪ 

৩১৭ধ 

৩১৪ 

৩২১ 

১৮৭ 

৪০৫ 

৪১৮ 

৩৫৭ 
6€ 

৩৮৯ 
৮৮২২৮ 

২৪,৮*২৪৩ 



বর্ণমালানুক্রম' সূচী । 

বিষয় 

প্রবৃতিবাদ 

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
প্রেয়ঃ 9 শ্রেক্সঃ 

প্রেষ্টনের গ্রন্থের উল্লেখ (1১907 ০£174296) 
প্লেটোর গ্রন্থের উল্লেখ (72৮9০) 

এ ০. (015৮1 38) 

রি রি ৬ (20010110) 

ফষ্টারের গ্রন্থের উল্লেখ (105510102%) 

ফ্বেলের মতের উল্লেখ 

ফ্লূরির গ্রন্থের উল্লেখ (119010109 01 11100) 

বহুবিবাহ 

বাইব্লের উল্লেখ 

বাকলীর মতের উল্লেখ 

বালোছ্ভান (1510 091281059) 

বাল্যবিবাহ 

বাল্যবিবাহের প্রতিকূল ও অনুকূল যুক্তি 

বুদ্ধি 
বুদ্ধর ক্রির 

বৃহদারণাক উপনিষদের উল্লেখ 

বেনের গ্রন্থের উল্লেখ (1,০270) 
বেস্থামের গ্রন্থের উল্লেখ 0907 0£ 1492181961070) 

বর্গের সহিত আত্বার সম্বন্ধ 

ব্রিটেন ও ভারতের রাজা প্রজা! সম্বন্ধ 

বরণ্ট গলির গ্রন্থের উল্লেখ (0১০০: ০0: 0১9 9088০) 

৪৬৪৯ 

পৃ! 
২৪৭ 
৭৫ 

টির. 

১৪ 

১২৪ 

৪৪ 

১৫১ 

১৩৩. 

২৯৩. 

৬০,১২৯,২০১১২৪৯,৪৪৫ 

৮৫ 

১৫১,১৬৬. 

২৭৭,৪৪৩ 

হণ 

৫৩ 

৫৩ 

১৪১৯১১১ 

ও ৭ ২৬১১৩৩১ 

৪১৪ 

৩৪৮ 



৪৭৩ জ্ঞান ও কর্ম 

বিষয় 

ভাষা 

শিক্ষা 

টি 

তোগ্যবস্তর স্থখের কারণ নহে 

ভ্রম ঘটিলে তৎক্ষণাৎ সংশোধন আবন্তক 
মনুসংহিতার উল্লেখ 

মনোবিজ্ঞান 

মহম্মদের গল্প 

মহাভারত 

মহিয়:স্তোত্রের উল্লেখ 

মাদকদ্রবা সেবনের নিষেধ 

মানসিক শিক্ষা 

মায়াবাদ 

মাটিনোর গ্রন্থের উল্লেখ (9৮00 ০ 79112107) 

5 ৬ ০ (1095 ০01 740101091 101)9০0চ্য) 

মার্ধালের গ্রন্থের উল্লেখ (01181081 [10070000) 

মিলের গ্রন্থের উল্লেখ (7১0110108] 1001)0097) 

(10210) 

মিল্টনের গ্রন্থের উল্লেখ (1880186 7081) 

মুসল্মান্ ও হিন্দুর বিবাদ অনুচিত 

পু 
'মেনের ( সার্ হেন্রি ) গ্রন্থের উল্লেখ 

(2927 7219)01 01 [0901000009) *** 

'মেরিডিম্যানসিনের গ্রন্থের উল্লেখ (91627) 

€ 

১৭৪ 

৫৭ 

১২ 

১৭১ 

৭৩,১৪৯,১৬৮১১৭৯১২০৪,২১১,২৫৬,২৯১ 

১৩৯ 

১৮৩ 

২২০,২৪৯১২৪২ 

8৪8৩ 

২৬৭,৪২৪ 

১৩৪ 

২২৪ 

১১২,২৩৮ 

৬৯ 

৩৪৬,৩৫৪ 

৪২৪ 

৬৫ 

৯৮ 

৩৫৩ 

৪৪৩ 

৩৯৮) ৪০৩ 

১৩৩ 

২] 



বর্ণমীলামুক্রম সুচী । ৪৭১ 

বিষয় পৃষ্ঠা 
ম্যাকৃস্মূলরের গ্রন্থের উল্লেখ (30161709 ০1 [১076 ) ** ৫৬ 

যুদ্ধ কত দুর সঙ্গত বা অনিবাধ্য ** ২১৮ 

রচন! প্রণালী দ্বিবিধ, সাহিত্যক ও বৈজ্ঞানিক ৮০৭ ১৭৬ 
রচনা! শিক্ষা ৪ ১৭৪ 

রাজ আজ্ঞ! পালনীয় রি ৪২৫ 

রাজতন্ত্রের প্রকার তেদ র্ ৪5৪ 
রাজনীতি ১০১ ১৪৬,৩৯৪ 

রাজনৈতিক বিপ্লব ৮১, ২১৫ 

রাজা প্রজ। সম্বন্ধ ৮০, ৩৯৩ 

: ব্লাজায় রাজায় পরম্পরের ব্যবহার *** ৪২৬ 
রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য *** ৪২৫ 

রাজার প্রতি ভক্তি টা ৪২৫ 

রিস্লির ( সার হার্বার্ট ) গ্রন্থের উল্লেখ (1১6 ৮৪০01০ 01 770018) ৩৫২ 

রুসোর গ্রষ্থের বা মতের উল্লেখ ()70116) ১০১৫১১১৬৮ 

রোগে পুত্রকম্তার চিকিৎসা! ৮০০ ৩১৯ 

র্যামজের (সার উইলিয়ম ) মতের উল্লেখ রর ৯৮ 

লকের গ্রন্থের উল্লেখ (90706 1)0081)68 01 77000801012) *** ১৮২ 

লিউইসের গ্রন্থের উল্লেখ (715607 ০£ 72111950017) পু ৫৬ 

ল্যাডের গ্রন্থের উল্লেখ (010552010770%] ৪5010198১) শি ৪8৪8 

ল্যাণ্ডোয়া ও ই্লিংএর গ্রন্থের উল্লেখ (10591010) ৮১. ১০৫ 
বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণ চরিত্রের উল্লেখ ১৮১4৮, ৪৮ 

বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও সংস্কৃত বর্ণমাল। ১০, ১৬৫১ ২৬ 

বস্তর জাতি বিভাগ টা 8 ৮০২০ ০৪ 

স্বরূপ জ্ঞান অসম্পূর্ণ কিন্তু অযথা নহে রি 8 



৪৭২ জ্ঞান ও কন । 

বিষয় 

বহির্জগতের উপাদান 

ক্রিয়া সকল মূলে এক কি না 

জড় বস্ত সকল মূলে এককিনা 

জ্ঞান ও জ্ঞেয় বন্তর স্বরূপ 

'বহির্জগৎ বিষয়ক জ্ঞান 

সংশ্রবে অস্তর্জগতের ক্রিয়া 

বিজেতৃবিজিতের রাজা! প্র! সম্বন্ধ 
বিদ্ধার শ্রেণি.বিভাগ 

বিদ্ভালয় ও তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম 

বিধবা! বিবাহ প্রথার অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি 
বিপ্লব সামাজিক ও রাজনৈতিক 
'বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদ্িগের সমাজে গ্রহণ 
বিবাহ 

যোগ্যবস 

কাল সম্বন্ধে স্কুল সিদ্ধাস্ত 
'বিবাছে সমারোহ 

বিবর্তবাদ 

বিশ্রাম 

বিশ্বাস ও ভ্ঞানের গ্রভেদ 

বেদাত্ত দর্শনের উল্লেখ 

বৈষম্যবাদ 
ব্যবহার নীতি 
গ্যাবহারাজীব সম্প্রদায়ের কর্তব্যতা 
শক্তির মূল চৈত্তের ইচ্ছা 

পৃষ্ঠ 
৮৬ 

৯৬ 

ন৬ 

৯৩ 

৮৪ 

৪8৪ 

৪০৭ 

১২৭ 

১৮৪ 

৩০৭,৪৪৭ ' 

২১৫ 

8৫১ 

ত্ণ৫ 

খ্পণ 

২৮৮ 

২৯৪ 

১৪০২ 

১৩২ 

১৪ 

১২১৩৬১১১১ 

৩৪৫ 

১৪৭ 

৩৭ 

১৩১ 



বর্ণমালানুক্রম সূচী । ৪৭৩ 

বিষয় : পৃষ্ঠ 

শঙ্কঘ্বাচার্যের মতের উল্লেখ ণ্$ 

শবকল্পক্রমের উল্লেখ ৪৪৬ 

শারীরিক শিক্ষা ১২৮ 

“শিক্ষকের লক্ষণ ১৮৩ 

শিক্ষা ১২৪ 

শিক্ষা ও শাসনের প্রভেদ ১৮৩ 

শিক্ষার উদ্দেশ্য ১৫২ 

শিক্ষার প্রণালী ১৪৮ 

শুভাগত ভ্রগতে কেন ১০৯ 

শ্রেণি ভাগের নিয়ম ৬১ 

তয় ও প্র্রেয় প্র 

শ্বেতাখ্বতর উপনিষদের উল্লেখ ৩৭ 

ষ্টেডেরমতের উল্লেখ ২১৯ 

ংকট স্থলে কর্তব্য নির্ণর ২৬৩ 

সংজ্ঞা ৪১ 

সমাজ জাতীয় ৩৫৩ 

সমাজ নীতি ১৪৪,৩৩৯ 

সর্ধদর্শন সংগ্রহের উল্লেখ ২৪৬ 

সবিকল্প জ্ঞান ও 

সহানুভূতি বাদ ২৪৯ 

ংখ্য দর্শনের উল্লেখ ৩৬,৪৪ 

সামাজিকত্ব ৩৪৪,৩৪৫ 

সামাজিক নীতি ৩৩৯ 

সামাজিক বিপ্লব ২১৫ 



৪8 জান ও কর্ম 

বিষয় 

সাম্য বাদ 

সামঞ্জন্ত বাদ 

পৃ্া 
৩৪৫ 

২৪৮ 
সিস্ভুইকের গ্রন্থের উল্লেখ (১01101081 11000000 8700 7১011609). ৩৭ ৩,৩৯১, 

স্থথ হঃখ 

সৃথবাদ 

ক্ষিপচরের গ্রন্থের উল্লেখ (ওলা 7১9০1১01027) 

স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য 
ম্পেন্সারের গ্রন্থের উল্লেখ (1790 17710100198) 

090 ০1 701105) 
সৃতি 

স্থৃতির বিষয় 

নিয়ম 

হাস বৃদ্ধি 
স্বতন্ত্রতা (আত্মার আছে কিনা) 

কর্তার আছে কি না 

স্বতঃ সিদ্ধ তত্ব 
স্বরূপ জ্ঞান অসম্পূর্ণ কিন্ত অযথ| নহে 
স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জন্ত 
্বার্থ প্রকৃত, পরার্থের অবিরোধী 
স্বামীর প্রতি কর্তব্য 
হব.সের গ্রন্থের উল্লেখ (,95180780) 

হিউয়েলের উল্লেখ 

হিতবাদ 

৪০২৪২ রি 

২৪৬ 

১৩২১১৩৯ 

২৯৫ 

৩৪,১৬৮ 

২৬১ 

২৩,৪৭ 

৪৭ 

9৯ 

৫৩ 

ত্র 

২২৭১২৩৩ 

১4 

১১৮ 

১৬৬২ 

৮৫৫২ 

৪৮ 

১৯৬ 

২৬ 



ব্মালানুক্রম সূনঠী। 

হিন্দু মুসলমানের বিবাদ অনুচিত 
হুইটনের গ্রন্থের উল্লেখ (10061719010091 19৮) 

হেকেলের গ্রন্থের উল্লেখ (75010100 0৫ 1181) 

হেগের গ্রন্থের উল্লেখ (70191 ৪0 ০০৭) 

. ব্ গ্রন্থের উল্লেখ (00101001) 70) 

৪৭৫ 

৩৫৩ 

২৪ 

১৪২ 

১২৪ 

২৪১ 










